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Sual: Maliyyə nəzarəti dedikdə aşağıdakılardan hansı nəzərdə tutulur: (Çəki: 1)
a) mərkəzləşdirilmiş və qeyri mərkəzləşdirilmiş pul vəsaitləri fondlarının formalaşdırılması, bölgüsü və
istifadəsi ilə bağlı iqtisadi münasibətlər
dövlət nəzarəti altında olan maliyyə resurslarının bölüşdürmə və istifadəsinin qanuniliyi və
məqsədəuyğunluğunu yoxlamaq üçün keçirilən tədbirlər
c) dövlət büdcədənkənar fondların formalaşdırılması ilə əlaqədar fiziki şəxslərlə dövlət arasında yaranan
münasibətlər
d) dövlətin və təsərrüfat subyektlərinin topladıqları maliyyə resursları vasitəsi ilə təkraristehsal məsrəflərinin
ödənilməsi
e) maliyyə sistemi vasitəsilə həyata keçirilən tədbirlərin məcmusu
Sual: Maliyyə nəzarəti, nəzarətin xüsusi sahə və yaxud istiqaməti kimi, maliyyənin özünün əmələ gəlməsi
dövründə nəyə nəzarətdən seçilmişdir (Çəki: 1)
resurslara
ixracata
investisiya fəaliyyətinə
rəqabətə
iqtisadi tarazlığa
Sual: Maliyyə nəzarəti o zaman əmələ gəlir ki: (Çəki: 1)
vergidən daxilolmalar artsın
büdcə tarazlaşdırılsın
resursların ölçüsü pul ekvivalentində meydana çıxsın

dövlət xərclər və vergi dərəcələri azaldılsın
müəssisələrin gəlirləri artsın
Sual: Tarixən hansı maliyyə nəzarəti növü mövcud olmuşdur? (Çəki: 1)
şəxsi və ictimai
cari və qabaqcadan
yoxlama və təhlil
büdcə və vergi
auditor
Sual: Vavilonda şah Xammurapininkodeksinə görə ilk dəfə müstəqil uçot aparılması kimə tapşırılmışdı: (Çəki:
1)
tacirlərə
mühasiblərə
auditorlara
nazirlərə
vəzifəli şəxslərə
Sual: Rusiyada dövlət maliyyə nəzarəti xüsusi orqanının rəsmi yaranma tarix hansıdır? (Çəki: 1)
1667
1656
1666
1956
1756
Sual: 10 mart 1656-cı ildə AlekseyMixayloviçRomanovun fərmanı ilə Böyük Xəzinənin Hesabı (Hesabat əmri)
Əmrinin yaranmasının əsas səbəbi nədir? (Çəki: 1)
sosial xərclərin çoxluğu
vergidən daxilolmaların az olması
hərbi xərclərin çoxluğu
büdcə kəsirinin artması
dövlət borcunun artması
Sual: Orta əsrlərdə maliyyə nəzarətinin əsas xarakteristikasına hansıları aid etmək olar? (Çəki: 1)
maliyyə nəzarəti prosesi üçün «audit» termininin meydana çıxması
auditorun peşə kimi meydana çıxması
uçot tsiklindən sonrakı nəzarət prosesinin ayrılması, ona müstəqil status verilməsi
sadalananların hamısını
sadalananların heç biri
Sual: I Pyotrunmaliyyə nəzarəti sahəsində həyata keçirdiyi islahatların əsasını hansı model təşkil edirdi? (Çəki:
1)
anqlo-sakson
yunan-alman
yunan-amerikan
amerikan-alman
anqlo-amerikan
Sual: İlk dəfə olaraq Rusiya ordusunda Auditorlar institutu barəsində məlumatlar neçənci ildə qəbul edilmiş
nizamnamədə əksini tapmışdır? (Çəki: 1)
1698
1688
1678
1768
1767

Sual: İlk dəfə olaraq sənədlərlə tssdiq olunmuş auditor fəaliyyəti hansı ölkəyə məxsus olan "Cənub dəniz
şirkətinin" iflası prosesi nəticəsində həyata keçirilmişdir? (Çəki: 1)
Amerika
Rusiya
Yunanıstan
Böyük Britaniya
Türkiyə
Sual: Birinci dəfə Amerikada həyata keçirilən audit yoxlamaları hansı məqsədləri güdürdü? (Çəki: 1)
dövlət büdcəsinin tarazlıq səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi
müəssisənin faktiki gəlirlilik və mənfəətinin səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi
büdcə kəsirinin səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi
dövlət borclarının səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi
pul kütləsinin səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi
Sual: 1872-1953-ci illərdə Audit nəzəriyyəsini inkişafını kim həyata keçirdi? (Çəki: 1)
amerikalı mühasib və auditor RobertMontqomeri
I Pavel
I Pyotr
LukPaçoli
İngiltərə kralı I Edvard
Sual: Azərbaycanda hansı dövrdən başlayaraq auditor xidmətinin təşkili istiqamətində konkret addımlar atıldı?
(Çəki: 1)
1996-cı ildən
1993-cü ildən
1994-cü ildən
1992-ci ildən
1991-ci ildən
Sual: Azərbaycan Respublikası «Auditorlar Palatasının təşkilinin təmin edilməsi barədə» qərar hansı tarixdə
qəbul edildi? (Çəki: 1)
1994-cü il 11 sentyabr
1994-cü il 1 iyun
1995-ci il 20 iyun
1993-ci il 16 sentyabr
1992-ci il 16 sentyabr
Sual: Maliyyənin nəzarət funksiyasının obyektivliyi nədən asılıdır? (Çəki: 1)
dəqiq maliyyə məlumatlarından;
Yoxlanılan hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyətindən;
iqtisadi inkişafdan;
parlamentdən;
maliyyə mexanizmdən
Sual: Qədim Dünya ölkələrində maliyyə nəzarətinin əsas xaraketristikasına aşağıdakılardan hansını aid etmək
olmaz: (Çəki: 1)
yüksək vəzifəli şəxslər və yaxud ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən nəzarət funksiyalarının yerinə yetirilməsi
maliyyə nəzarətinin xüsusi dövlət orqanları¬nın formalaşmasına keçid
qeyri – dövlət maliyyə nəzarətinin inkişafı ilə bağlı normativ atların formalaşması
uçot və nəzarət funksiyaları arasında dəqiq bölünmənin olmaması
nəzarət metodologiyasının əmələ gəlməsi;
Sual: Qədim Misirdə dövlət maliyyə nəzarəti kim tərəfindən həyata keçirilirdi (Çəki: 1)
vergi müfəttişi
maliyyə idarəsi və xüsusi məmurlar
vergi idarələri
maliyyə müfəttişləri

nazirlər
Sual: Qədim Misirdə maliyyə idarəsinin başında kim dururdu? (Çəki: 1)
Maliyyə naziri
Xəzinədar
Şöbə rəisi
Vergi müfəttişi
İqtisadçılar
Sual: Auditin maliyyə nəzarəti kimi müasir anlayışının vətəni haradır? (Çəki: 1)
Amerika
Rusiya
Böyük Brita¬niya
Azərbaycan
Hamısı
Sual: Tarixçilərin fikrincə, dünyada birinci dəfə olaraq auditorların fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericilik aktı
neçənci ildə və kim tərəfindən qəbul edilmişdir: (Çəki: 1)
1286 –cı ildə İngiltərə kralı I Eduard
1285-ci ildə İngiltərə kralı I Eduard
1285-ci ildə I Pavel
1286-cı ildə I Pavel
1165 –ci ildə I Pyotr
Sual: 1318-ci ildə Fransada maliyyə nəzarətinin ali orqanı kim tərəfindən yaradılmışdır və necə adlandırıldı?
(Çəki: 1)
kral Uzun V Filip tərəfindən yaradıldı və Hesablama Palatası adını aldı
I Pyotr tərəfindən yaradıldı və Hesablama Palatası adını aldı
I Pyotr tərəfindən yaradıldı və Auditorlar Palatası adını aldı
I Paveltərəfindən yaradıldı və Auditorlar Palatası adını aldı
auditor RobertMontqomeri və Hesablama Palatası adının aldı
Sual: Böyük Britaniyada 1324-cü ildə auditorların qarşısında qoyulan əsas tələblər hansı idi? (Çəki: 1)
Sədaqətli, tədbirli və öz işini bilən olmalı
İqtisadi və hüquqi biliklərə malik olmalı
Ədalətli, sədaqətlivəuzaqgörən olmalı
Bütün biliklərə yiyələnmiş olmalı
Uzaqgörən, tədbirliolmalı
Sual: Kimin və hansı tarixdə imzaladığı «Nizamnaməyə» uyğun olaraq auditor vəzifələri general-auditor,
general-auditor-leytinant, ober-auditor (bu vəzifə general-auditorun böyük və kiçik köməkçiləri statusuna
bərabərdir) alay və polk auditorlarına bölünürüdü: (Çəki: 1)
Şah Xammurapinin 1716-cı il 30 mart tarixində
I Pyotrun 1716-cı il 30 mart tarixində
I Eduardın 1285-ci il 15 sentyabr tarixində
I Eduardın 1716-cı il 15 mart tarixində
RobertMontqomeri1716-cı il 30 mart tarixində
Sual: «Hərbi qanunşünasların təhsili üçün» xüsusi məktəbin yaradılması və onun praktik reallaşdırılması
ideyası kimə məxsusdur? (Çəki: 1)
I Pavelə
I Pyotra
I Edvard
RobertMontqomeriyə
V Filippə
Sual: Tarixdə "Cənub dəniz köpüyü" kimi məlum olan hadisə nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)

auditorun peşə kimi meydana çıxmasını
uçot tsiklindən sonrakı nəzarət prosesinin ayrılması, ona müstəqil status verilməsini
Şəxsi və dövlət maliyyə nəzarətinin yaranmasını
Ilk dəfə hesabların və illik smetaların tərtib edilməsini
İlk dəfə olaraq sənədlərlə təsdiq olunmuş auditor fəaliyyətini
Sual: SSRİ Xalq Komissarları Sovetinin qərarına əsasən Dövlət Mühasib-Ekspertlər İnstitutunun (DMEİ)
fəaliyyəti nə zaman təsdiq olundu: (Çəki: 1)
11 aprel 1719-cu il
30 mart 1716-cı il
18 avqust 1925-ci il
20 iyun 1995-ci il
18 avqust 1990-cü il
Sual: XX əsrdə birinci dəfə Amerikada həyata keçirilən audit yoxlamaları hansı məqsədləri güdürdü. Yanlış
olanı göstərin: (Çəki: 1)
müəssisənin faktik gəlirlilik səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi ;
mənfəətinin səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi ;
qəsdlə edilən səhvlərin qarşısının alınması:
büdcənin tarazlaşdırılması
qəsdlə edilməyən (ikinci dərəcəli məqsəd) səhvlərin qarşısının alınması:
Sual: SSR-i Maliyyə Nazirliyinin sərəncamı ilə ilk təsərrüfat hesablı nəzarət-təftiş qrupu neçənci ildə yaradıldı
(Çəki: 1)
1982-ci ildə
1995-ci ildə
1984-cü ildə
1981-ci ildə
1928-ci ildə
Sual: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında
Təsərrüfat Hesablı Auditor Mərkəzinin yaradılması haqqında" qərarı neçənci ildə qəbul etmişdir. (Çəki: 1)
31iyul1991-ci ildə
20 iyun 1995-ci il
30 iyun 1995-ci il
20 iyun 1992-ci il
20 iyul 1982-ci il
Sual: Fransada kral Uzun V Filip tərəfindən yaradılan maliyyə nəzarətinin ali orqanı neçənci ildə yaradıldı?
(Çəki: 1)
1318-ci ildə
1719-cu ildə
1716-cı ildə
1925-ci ildə
1995-ci ildə
Sual: kral Uzun V Filipp tərəfindən 1318-ci ildə yaradılan maliyyə nəzarətinin ali orqanı harada yaradılmışdı və
necə adlandırıldı? (Çəki: 1)
Amerikada və Hesablama Palatası
Fransada və Hesablama Palatası
Qədim Misirdə və Hesablama Palatası
Fransada və Auditorlar Palatası
Rusiyada və Auditorlar Palatası
Sual: AlekseyMixayloviçRomanovun fərmanı ilə Böyük Xəzinənin Hesabı (Hesabat əmri) Əmri təsis edilən
zaman Rusiyada hansı orqanının rəsmi yaranma tarixi 1656-cı il hesab edilmişdi? (Çəki: 1)
daxili nəzarət orqanının
dövlət maliyyə nəzarəti xüsusi orqanının

qeyri-dövlət maliyyə nəzarəti xüsusi orqanının
auditor nəzarəti orqanının
xəzinədarlıq orqanının
Sual: Tədqiqatçıların fikrincə Rusiyada 10 mart 1656-cı ildə hərbi xərclərin çoxluğu hansı sənədin yaranmasına
səbəb olmuşdur? (Çəki: 1)
Hesab və qeydlər haqqında Traktat
Böyük Xəzinənin Hesabı (Hesabat əmri) Əmri
Xüsusi normativ sənəd – Fretyce of Husbandry
Nizamnamə
Dövlət Mühasib-Ekspertlər İnstitutu yaradılması Əmri
Sual: I Aleksandr Hərbi Nazirliyin yeni təşkilatını neçənci ildə təsdiq etdi? (Çəki: 1)
11 aprel 1719-cu il
30 mart 1716-cı il
18 avqust 1925-ci il
27 yanvar 1812-ci il
31 iyul 1991-ci il
Sual: Peterburqda xüsusi hərbi-hüquq tədris müəs¬sisəsi – hərbi-quru piyada və dəniz müəssisəsini bilik
dərəcəsinə görə uyğun olan auditorlarla təchiz edə bilən – Auditor məktəbi neçənci ildə yarandı? (Çəki: 1)
10 noyabr 1832-ci ildə
11 aprel 1719-cu il
30 mart 1716-cı il
18 avqust 1925-ci il
27 yanvar 1812-ci il
Sual: Kommersiya auditi öz tarixi hüquqi başlanğıcını neçənci ildə götürmüşdür və o vaxtlar Şotlandiyanın
paytaxtında hansı təhsil ocağı təsis olunmuşdur? (Çəki: 1)
1853-cü il- Edinburq Auditorlar İnstitutu
1849-cu il - Dövlət Mühasib-Ekspertlər İnstitutu
1846-cı ildə - Auditor texniki peşə məktəbi
1846-cı ildə - Audit işləri elmi üçün məktəb
1849-cu il -Auditor işləri elmi üçün Hərbi kollegiya
Sual: Amerika auditorlarının Assosiasiyası neçənci ildə yaranmışdı? (Çəki: 1)
1397-ci ildə
1478-ci ildə
1867-ci ildə
1887-ci ildə
1995-ci ildə
Sual: Neçənci ildə Nyu-York ştatında auditor fəaliyyəti qanunvericiliklə təsdiq olunmuşdu? (Çəki: 1)
1897-ci ildə
1878-ci ildə
1867-ci ildə
1887-ci ildə
1896-cı ildə
Sual: Maliyyə nəzarətinin meydana gəlməsinə səbəb olan amillər hansılardır? (Çəki: 1)
Əməyin bölgüsü, əmtəə mübadiləsi və iqtisadi inteqrasiya
Əmtəə mübadiləsi, qloballaşma və pul münasibətləri
Əməyin bölgüsü , əmtəə mübadiləsi və pul münasibətləri
İqtisadi inteqrasiya, pul münasibətləri və müxtəlif mülkiyyət formalı müəssisələrin yaranması
İqtisadi inkişaf
Sual: İlk dəfə olaraq dövlət maliyyə sistemində nəzarət hansı formalarda həyata keçirilirdi? (Çəki: 1)

büdcənin gəlir hissəsinin formalaşdıran vergilərin ödənilməsinə və büdcə xərclərinə nəzarət
dövlət xərclərinə nəzarət
Büdcənin gəlir hissəsini formalaşdıran vergilərin ödənilməsinə
Maya dəyərinə nəzrət
Vergilərənəzarət
Sual: XVII-XIX əsrlərdə maliyyə nəzarətinin neçə sistemi mövcud idi və hansılardır? (Çəki: 1)
2 -anqlo-saksonvəABŞ
1 -anqlo-sakson
3- Yunan-alman, anqlo-saksonvəfransa
2 -anqlo-saksonvəyunan-alman.
e) 2 -yunan – almanvəABŞ
Sual: Maliyyə nəzarətinin əsas məqsədi nədir? (Çəki: 1)
Büdcəgəlirlərininformalaşması
Maliyyəehtiyatlarınınformalaşdırılmasıvəsəmərəliistifadəprosesinitəminetmək.
Dövlətiniqtisadisiyasətiniformalaşdırmaqvəinkişafetdirmək
Maliyyəehtiyatlarınınformalaşdırılması
Hərbixərclərininazaldılması
Sual: XVII əsrdə Rusiyada auditorlar hansı sahəyə aid edilirdi: (Çəki: 1)
Mülki
ədliyyə
hərbi
Vətəndaş
Heç birinə aid edilmir
Sual: Audit xidməti ilk dəfə rəsmi olaraq XIV əsrdə hansı ölkədə qeyd olunmuşdur? (Çəki: 1)
Amerika Birləşmiş Ştatlarında.
Rusiyada.
İspaniyada.
İngiltərədə.
e) Bu ölkələrin heç birində.
Sual: ”Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu neçənci ildə qəbul olunmuşdur: (Çəki: 1)
1990-cı il
1994-cü il
2000-ci il
2003-cü il.
AR-da bu adda qanun yoxdur
Sual: Dünya ölkələrinin ali audit qurumları təşkilati İNTOSAİ neçənci ildə təsis olunmuşdur? (Çəki: 1)
1949-cu ildə
1953-cü ildə
1999-cu ildə.
2009-cu ildə
2000-ci ildə.
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Sual: Maliyyə nəzarətinin obyekti nədir? (Çəki: 1)
beynəlxalq münasibətlər
təsərrüfat münasibətləri
iqtisadi münasibətlər
bölgü münasibətləri
variantların heç biri düz deyil
Sual: Maliyyə yoxlamasında hansı göstəricilər yoxlanılır? (Çəki: 1)
Maliyyə yoxlamasında statistik göstəricilər yoxlanılır
Maliyyə yoxlamasında dəyər göstəriciləri yoxlanılır
Maliyyə yoxlamasında yalnız xərc maddələri yoxlanılır
Maliyyə yoxlamasında təsərrüfat göstəriciləri yoxlanılır
Maliyyə yoxlamasında yalnız büdcə göstəriciləri yoxlanılır
Sual: Aşağıdakılardan hansı fikir yanlışdır? (Çəki: 1)
Maliyyə nəzarəti dəyər göstəricilərinin formalaşmasının və təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinin maliyyə
nəticələrinindüzgünlüyünü əhatə edir
Maliyyə nəzarəti büdcənin və büdcədənkənar fondların tərtib olunmasının və icrasının düzgünlüyünü əhatə
edir
Maliyyə nəzarəti yalnız istehsal fəaliyyətinin nəticələrinin düzgünlüyünü əhatə edir
Maliyyə nəzarəti büdcə vəsaitlərinin məqsədli istifadəsinin düzgünlüyünü əhatə edir
Maliyyə nəzarəti vergi ödənişlərinin,vergi ayırmalarının tamlığının və vaxta müvafiqliyinindüzgünlüyünü
əhatə edir
Sual: Maliyyə nəzarəti bölgü mərhələsindəhansılara nəzarət edir (Çəki: 1)
dövlət büdcəsinə vəsaitlərin ayrılmasına
sosial sığortaya ayırmalara
ictimai yığım və istehlak fondlarının bərpasına və zənginləşdirilməsinəvəsaitlərin sərf olunmasına
əməyin kəmiyyətinə və keyfiyyətinə uyğun şəkildə vəsaitlərin sərf olunmasına
variantların hər birində sadalananlara
Sual: Maliyyə nəzarətininəzarətin digər növlərindən fərqləndirən xüsusiyyətlər: (Çəki: 1)
təkrar istehsalın heç bir mərhələsində iştirak etmir
istehsal texnilogiyasına əməl edilməsinə nəzarət
yoxlama orqanlarının fəaliyyət göstərməsi üçün lisenziyaların verilməsini təmin edir
ictimai təkrar istehsalın bütün sahələrində təzahür edir və maliyyə nəticələrinin qəbul edilməsi mərhələsi də
daxil olmaqla, maliyyə fondlarının bütün hərəkət prosesini müşayiət edir
Nəzarətin digər növlərindən fərqlənmir
Sual: Maliyyə nəzarəti istənilən istehsal üsulu zamanı təsərrüfat mexanizminin obyektiv zəruri tərkib hissəsidir.
Səbəbini göstərin: (Çəki: 1)
Çünki, maliyyə nəzarəti ictimai təkrar istehsalın bütün sahələrində təzahür edir və maliyyə nəzarəti maliyyə
nəticələrinin qəbul edilməsi mərhələsi də daxil olmaqla, maliyyə fondlarının bütün hərəkət prosesini müşayiət
edir
Çünki, maliyyə nəzarəti istehsal texnilogiyasına əməl edilməsinə nəzarət
Çünki, maliyyə nəzarəti yoxlama orqanlarının fəaliyyət göstərməsi üçün lisenziyaların verilməsini təmin edir
Çünki, maliyyə nəzarəti təkrar istehsalın heç bir mərhələsində iştirak etmir
Çünki, maliyyə nəzarəti istənilən istehsal üsulu zamanı təsərrüfat mexanizminin obyektiv zəruri tərkib
hissəsi deyil
Sual: Bölgü prosesi mərhələsində maliyyə nəzarətinin vəzifəsi nədən ibarətdir? (Çəki: 1)
ictimai məhsuldan cəmiyyətin müxtəlif tələbatlarını ödəmək üçün istifadə olunmasını yoxlamaqdan
istehsala sərf olunmuş vəsaitlərin yerini doldurmağın təmin edilməsini yoxlamaqdan
yeni yaradılmış məhsulun bazar münasibətlərinə uyğun tərzdə bölüşdürülməsi üçün istifadə olunmasını
yoxlamaqdan
Variantların hamısı doğrudur

Variantlar doğru deyil
Sual: İctimai məhsul mübadiləsi mərhələsində maliyyə nəzarəti aşağıdasadalananlardan hansıları əhatə edir:
(Çəki: 1)
ictimai məhsuldan cəmiyyətin müxtəlif tələbatlarını ödəmək üçün istifadə olunmasını
istehsala sərf olunmuş vəsaitlərin yerini doldurmağın təmin edilməsini
yeni yaradılmış məhsulun bazar münasibətlərinə uyğun tərzdə bölüşdürülməsi üçün istifadə olunmasını
bazarın mallarla təchiz edilməsi yolu ilə xalq təsərrüfatının material-texniki vasitələrlə təmin olunmasını və
əhalinin xalq istehlakı mallarına olan alıcılıq tələbatının ödənilməsini, müqavilə münasibətlərini
Sadalananların hamısını
Sual: Təkrar istehsal prosesinin sonuncu mərhələsində - istehlak mərhələsində maliyyə nəzarəti yoxlayır.
Düzgün variantı göstərin: (Çəki: 1)
istehsal fondlarının bərpası və genişləndirilməsi və ictimai tələbatın ödənilməsi ilə bağlı olan əməliyyatları
yalnız istehsala sərf olunmuş vəsaitlərin yerini doldurmağın təmin edilməsini
yeni yaradılmış məhsulun bazar münasibətlərinə uyğun tərzdə bölüşdürülməsi üçün istifadə olunmasını
bazarın mallarla təchiz edilməsi yolu ilə xalq təsərrüfatının material-texniki vasitələrlə təmin olunmasını
müqavilə münasibətlərini
Sual: Şəxsi istehlakda maliyyə nəzarəti hansı prosesə nəzarət edir. Düzgün variantı göstərin: (Çəki: 1)
istehsal fondlarının bərpası və genişləndirilməsi və ictimai tələbatın ödənilməsi ilə bağlı olan əməliyyatlara
cəmiyyət üzvlərinin maddi və mənəvi tələbatlarının ödənilməsindəki uyğunsuzluqların aşkara çıxarılması və
şəxsi tələbatların ödənilməsi prosesində normativ hüquqi aktların pozulmasından irəli gələn ziddiyyətlərin
aşkara çıxarılmasına
müqavilə münasibətlərini
istehsala sərf olunmuş vəsaitlərin yerini doldurmağın təmin edilməsinə
yeni yaradılmış məhsulun bazar münasibətlərinə uyğun tərzdə bölüşdürülməsi üçün istifadə olunmasına
Sual: Maliyyə nəzarəti dövlət büdcəsinə vəsaitlərin ayrılmasınaictimai təkrar istehsalın hansı mərhələsində
nəzarət edir? (Çəki: 1)
mübadilə
bölğü
istehsal
istehlak
nəticələrinin qəbulu
Sual: Maliyyə nəzarəti müqaviləmünasibətlərinə ictimai təkrar istehsalın hansı mərhələsində nəzarət edir?
(Çəki: 1)
mübadilə
bölğü
istehsal
istehlak
nəticələrinin qəbulu
Sual: İstehsal fondlarının bərpası, genişləndirilməsi və ictimai tələbatın ödənilməsi ilə bağlı olan əməliyyatları
maliyyə nəzarəti təkrar istehsalın hansı mərhələsində yoxlayır ? (Çəki: 1)
mübadilə
bölğü
istehsal
istehlak
nəticələrinin qəbulu
Sual: Dövlətin öz funksiyasını yerinə yetirməsi məqsədi ilə onun səmərəli istifadə olunması üçün hüquqi və fiziki
şəxslər arasında yaranan pul münasibətləri necə adlanır? (Çəki: 1)
nəzarət metodu
nəzarət forması
nəzarət obyekti
nəzarət subyekti

nəzarət sistemi
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansını S.V.Stepaşin “Dövlət maliyyə nəzarəti” əsərində milli gəlirin istehsalı,
bölüşdürülməsi və onun səmərəli istifadəsinə dair, bir tərəfdən dövlət, digər tərəfdən hüquqi və fiziki şəxslər
arasında yaranan münasibətlər kimi müəyyən edir. (Çəki: 1)
maliyyə nəzarətinin obyektini
maliyyə nəzarət metodunu
maliyyə nəzarət formasını
maliyyə nəzarət subyektini
maliyyə nəzarət sistemini
Sual: A.V.Nesterov yoxlama obyektinə aşağıdakılardan hansını aid etmirdi? (Çəki: 1)
maliyyə sənədləri və məlumatlar
istehsal prosesləri
istismar, saxlanma, daşınma, realizə edilmə və köhnəlmə prosesləri
şəxsi yoxlamaya və yaxud fərdi yoxlamaya məruz qala bilən subyektlər
qeydiyyat sistemini
Sual: Maliyyə nəzarəti bu elmlərə qarışılıqlıəlagadə fəaliyyət göstərir uyğun olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
Statistika
Iqtisadi nəzariyyə
Mühasibat uçotu
Politologiya
Iqtisadi nəzəriyyə
Sual: Təkrar istehsalın hansı mərhələsində maliyyə nəzarəti dövlət büdcəsinə vəsaitlərin ayrılmasına nəzarəti
həyata keçirir? (Çəki: 1)
inkişaf
istehsal
istehlak
bölğü
mübadilə
Sual: Bölgü mərhələsindəmaliyyə nəzarəti hansılara nəzarət etmir? (Çəki: 1)
dövlət büdcəsinə vəsaitlərin ayrılmasına
istehsal fondlarının bərpası , genişləndirilməsi və ictimai tələbatın ödənilməsi ilə bağlı olan əməliyyatlara
sosial sığortaya ayırmalara
ictimai yığım və istehlak fondlarının bərpasına və zənginləşdirilməsinə vəsaitlərin sərfolunmasına
əməyin kəmiyyətinə və keyfiyyətinə uyğun şəkildə vəsaitlərin sərf olunmasına
Sual: İstehlak mərhələsində maliyyə nəzarəti aşağıda sadalanan hansıları yoxlayır? (Çəki: 1)
dövlət büdcəsinə vəsaitlərin ayrılmasını
sosial sığortaya ayırmaları
ictimai yığım və istehlak fondlarının bərpasına və zənginləşdirilməsinə vəsaitlərin sərf olunmasına
istehsal fondlarının bərpası və genişləndirilməsi və ictimai tələbatın ödənilməsi ilə bağlı olan əməliyyatları
əməyin kəmiyyətinə və keyfiyyətinə uyğun şəkildə vəsaitlərin sərf olunmasını
Sual: Cəmiyyət üzvlərinin maddi və mənəvi tələbatlarının ödənilməsindəki uyğunsuzluqların aşkara
çıxarılmasına nəzarət hansı mərhələdə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
inkişaf
istehsal
şəxsi istehlak
bölğü
mübadilə
Sual: Müqavilə münasibətləriictimai təkrar istehsalın hansı mərhələsində yoxlanılır? (Çəki: 1)
istehlak

inkişaf
istehsal
bölğü
mübadilə
Sual: Maliyyə nəzarətinin yeni yaradılmış məhsulun bazar münasibətlərinə uyğun tərzdə bölüşdürülməsi üçün
istifadə olunmasını yoxlamaq kimi vəzifəsi hansı mərhələdə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
istehlak prosesi mərhələsində
şəxsi istehlak prosesi mərhələsində
istehsal prosesi mərhələsində
mübadilə prosesi mərhələsində
bölgü prosesi mərhələsində
Sual: Maliyyənəzarətininobyektlərihansılardır? (Çəki: 1)
Müxtəlifmülkiyyətformalımüəssisələrvəauditorşirkətləri
Müəsisənindövriyyəvəsaitləri
bölgü və yenidən bölgü münasibətləri
Milli məhsulun natural və dəyər göstəriciləri
Banklar, xarici partnyorıar, səhmdar, sığorta birlikləri
Sual: Gömrük nəzarətinin obyektləri: Səhv olanı göstərin: (Çəki: 1)
Gömrükdən keçən subyektin savadı
Gönrük məqsədi üçün lazım olan sənəd və məlumatlar
Yoxlama, qeydiyyat alınma, hesabat sistemləri
Qeydə alınası mallar və nəqliyyat vasitələri
Gömrük tərəfindən yoxlanılması əmtəə və nəqliyyat vasitələri saxlana bilən otaqlar və digər yerlər
Sual: Nəzarətin hansı növü dəyər kateqoriyalarının istifadəsi ilə əlagələndirilir? (Çəki: 1)
Sanitar
Inzibati
Maliyyə
Ekoloji
Texnoloji
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Sual: Aşağıdakılardan hansı idarəetmə funksiyalarının növlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
planlaşdırma
təşkilatçılıq
təşkilatçılıq
nəzarət
tənzimləmək
Sual: İdarəetmə sistemində maliyyə nəzarətinin əsas məqsədi: (Çəki: 1)
idarəedən subyektin maliyyə maraqlarının qorunmasınınqiymətləndirilməsidir
idarəedən subyektin qorunmasınınqiymətləndirilməsidir
nəzarət edən subyektin qorunmasınınqiymətləndirilməsidir
maliyyə nəzarət sisteminin bütün subyektlərinin qorunmasınınqiymətləndirilməsidir
sadalananlar doğru deyil

Sual: İdarəetmənin planlaşdırma funksiyanın yardımı ilə müəyyənləşdirilir: (Çəki: 1)
təşkilat strukturunun formalaşmasını və onu bütün lazım olan şeylərlə təmin edilməsi
təşkilatın fəaliyyətinin məqsədi və bu məqsədə nail olmaq üçün daha effektli metod və
vasitələrmüəyyənləşdirilir
təşkilatın işinin nəticələrinin effektiv olduğunun analiz edilməsi
təşkilatın öz məqsədinə çatma dərəcəsinin qiymətəndirilməsi
gəlirlərinin artım səviyyəsi
Sual: İdarəetmənin təşkilatçılıq funksiyası: (Çəki: 1)
təşkilat strukturunu formalaşdırır və onu bütün lazım olan şeylərlə təmin edir
təşkilatın fəaliyyətinin məqsədini müəyyən edir
məqsədə nail olmaq üçün daha effektli metod və vasitələri araşdırır
təşkilatın işinin nəticələrinin effektiv olduğunun analiz edir
gəlirlərinin artım səviyyəsini müəyyənləşdirir
Sual: İnzibati idarə etmənin nəzəriyyəsinin banisi Anri Fayol (1841-1925) XX əsrin əvvəllərində inzibati
proseslərin funksiyasını ayırd etmişdir. Bunlar hansılardır: (Çəki: 1)
gələcəyi görmə (uzaqgörənlər), təşkilatçılıq, idarə etmə bacarığı, uzaqlaşma, nəzarət
təşkilatçılıq, idarə etmə bacarığı, uzaqlaşma, tənzimləmə
gələcəyi görmə (uzaqgörənlər), təşkilatçılıq, təmin etmə
tənzimləmə, uzaqlaşma, nəzarət
gələcəyi görmə (uzaqgörənlər), izahatvermə, nəzarət
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı maliyyə marağına aid edilə bilər: (Çəki: 1)
Ilkin və cari
Ilkin və törəmə
Cari və törəmə
Daxili və xarici
Ilkin və sonradan
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı ilkin maliyyə marağına aid edilir: (Çəki: 1)
Dövlət proqramlarının reallaşdırılması
sahibkar tərəfindən mənfəətin alınması
əhalinin səhiyyə proqramlarının reallaşdırılması
əhalinin təhsil proqramlarının reallaşdırılması
bütün variantlar aid edilir
Sual: Sahibkar tərəfindən mənfəətin alınması hansı maliyyə marağı hesab edilir? (Çəki: 1)
Ilkin
Törəmə
Cari
İkinci
Sonradan
Sual: Əhalinin səhiyyə proqramlarının reallaşdırılması hansı maliyyə marağı hesab edilir? (Çəki: 1)
Ilkin
Törəmə
Cari
Xarici
Sonradan
Sual: Maliyyə maraqlarının formallaşdırması formaları hansılardır? (Çəki: 1)
normativ akt, həmçinin beynəlxalq, dövlət, bələdiyyə, müəssisə və ya onun struktur bölməsi səviyyəsində
qeyri-normativ (qeyri-standart) xarakterli akt, məsələn konkret işçinin mükafatlandırması haqqında əmr
idarə edən subyektin və ya onun səlahiyyət verilmiş nümayəndələrinin şifahi müraciəti
maliyyəmarağınıifadəedən digərformalar
Sadalananlarınhamısı

Sual: S.P. Openışev və V.A.Jukov ümumdövlət maliyyə nəzarətinin hansı funksiyalarını müəyyən etmişlər. Düz
olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
kənara çıxmaları aşkar etmək
kənara çıxma hallarının səbəblərini analiz etmək
bölüşdürücü
nəzarət obyektinin fəaliyyətini nizamlanması
önləyici tədbirlər
Sual: Maliyyə nəzarəti sistemi nədir: (Çəki: 1)
təşkilatın işinin nəticələrinin effektiv olduğunun analiz edilməsini nəzərdə tutur
maliyyənin spesifik mexanizmi vasitəsilə reallaşdırılan maliyyə nəzarətinin obyekti haqqında idarə edən,
nəzarət edən və nəzarət edilən subyektlərin qarşılıqlı əlaqəsidir
təşkilatın fəaliyyətinin məqsədi və bu məqsədə nail olmaq üçün daha effektli metod və vasitələr
müəyyənləşdirilir
ölkənini ayrı-ayrı maliyyə həlqələrinin məcmusu və onlar arasındakı qarşılıqlı əlaqələrdir
ölkə ərazisində müxtəlif səviyyəli büdcələrin qarşılıqlı əlaqəsidir
Sual: Maliyyə nəzarət sistemini hansı element vasitəsi ilə xarakterizə etmək qeyri - mümkündür (Çəki: 1)
idarəedici subyektlər
qiymət sistemi
nəzarət olunan subyektlər
nəzarət obyekti
nəzarət mexanizmi
Sual: Kontrollinq hansı metodların məcmusu hesab edilir: (Çəki: 1)
yoxlama
operativ və strateji idarə etmə
sənədləşdirmə
hesablama
təhlil
Sual: Maliyyə nəzarətinin funksiysını göstərin: (Çəki: 1)
bölgü
yenidən bölgü
tənzimləyici
stimullaşdırıcı
önləyici tədbirlər
Sual: Maliyyə nəzarəti bu elmlərə qarşılıqlıəlaqədə fəaliyyət göstərir. Uyğun olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
Mühasibat uçotu
Iqtisadi nəzəriyyə
Texnologiya
Statistika
Iqtisadi nəzəriyyə
Sual: Maliyyə marağı bölünür: (Çəki: 1)
törəmə və ilkin
ilkin və sonradan
əsas və ikinci
əsas və törəmə
cari və sonradan
Sual: Aşağıdakılardan hansı Azərbaycanda dövlət səviyyəsində maliyyə maraqlarını ifadə etmir? (Çəki: 1)
“Büdcə sistemi” haqqında Qanun
Vergi Məcəlləsi
Gömrük Məcəlləsi

“Hesablama Palatası”haqqında Qanun
Büdcə Məcəlləsi
Sual: Maliyyə nəzarətinin funksiyalarına aid deyil: (Çəki: 1)
Kənara çıxma hallarını aşkar etmək
Kənara çıxma hallarının analiz etmək
Stimullaşdırıcı
Önləyici tədbirlər
Qanun qoruyuculuğu
Sual: Maliyyə nəzarətinin aparılması mərhələlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
Yoxlamaya (təftişə) hazırlıq
Vergilərin dərəcələrinin müəyyən edilməsi
Yoxlamanın aparılması
Yoxlamanın nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi
Yoxlama materiallarının reallaşdırılması
Sual: Maliyyənin spesifik mexanizmi vasitəsilə reallaşdırılan maliyyə nəzarətinin obyekti haqqında idarə edən,
nəzarət edən və nəzarət edilən subyektlərin qarşılıqlı əlaqəsi nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)
nəzarət obyektini
nəzarət subyektini
nəzarət sistemini
nəzarət elementini
heç birini
Sual: Idarəetmənin funksiyalarına aid deyil: (Çəki: 1)
Nəzarət
Planlaşdırma
Audit
Motivasiya
Təkilatçılıq
Sual: Idarə etmənin funksiyasını göstərin: (Çəki: 1)
Nəzarət
Təftiş
Təhli
Yoxlama
Audit
Sual: Bu funksiya təşkilatın işinin nəticələrinin səmərəli olduğunun analiz verilməsini nəzərdə tutur: (Çəki: 1)
Nizamlama
Planlaşdırma
Nəzarət
Təşkilatcılıq
Koordinasiya
Sual: Maliyyə marağının formalaşdırılmasıformalarına aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
Normativ aktlar
Qeyri-normativ aktlar
Idarə edənsubyektin (səlahiyyətli nümayəndəsinin)şifahi bəyanatı
Nəzarət metodlarının müəyyənləşdirilməsi
Işçinin mükafatlandırılması haqqında əmr
Sual: Maliyyə nəzarətini sisteminə daxil deyildir: (Çəki: 1)
Nəzarət obyekti
Idarəedici subyektlər
Qiymət mexanizmi

Nəzarət mexanizmi
Nəzarəitin predmeti
Sual: Nəzarət funksiyası yerinə yetirməyə imkan verən fəaliyyət necə adlanır: (Çəki: 1)
İdarəedən subyekt
Nəzarət mexanizmi
Nəzarətsubyekti
Nəzarət növü
Nəzarətobyekti
Sual: Maliyyə nəzarəti sisteminin elementi deyil: (Çəki: 1)
Nəzarətin subyekti və obyekti
Nəzarətin prinsipləri və metodları.
Nəzarətin texnikası və texnologiyası.
Texniki və texnoloji nəzarət.
Nəzarətin predmeti

BÖLMƏ: 04
Ad

04

Suallardan

86

Maksimal faiz

86

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

5%

Sual: Maliyyə nəzarətinin subyektilərinə aiddir (Çəki: 1)
hüquqi və fiziki şəxslər
yalnız hüquqi şəxslər
özəl müəssisələr
ancaq dövlət müəssisələri
yalnız fiziki şəxslər
Sual: Dövlət nəzarətini həyata keçirərkən Parlament, Prezident hansı subyekt qismində çıxış edir və əsas
vəzifəsi nədir? (Çəki: 1)
Idarə olunan qismində çıxış edir və nəzarəti həyata keçirirlər
Nəzarət olunan qismində çıxış edir və nəzarət olunurlar
Nəzarət olunan qismində çıxış edir və nəzarəti həyata keçirirlər
Idarə edən qismində çıxış edir və idarəetməyə dair qərarlar qəbul edirlər
Idarə olunan qismində çıxış edir və nəzarət olunurlar
Sual: Maliyyə nəzarəti sistemi nədir? (Çəki: 1)
məhsuldar güvvələrin və istehsal münasibətlərinin nizama salınmasl məqsədi ilə onların inkişafına mənfi
təsir edən amilləri aşkar edir
maddi, əmək və maliyyə resurslarının rasional xərclənməsi sahəsində konkret metodlarla iqtisadiyyatı idarə
etməyi təmin edir
maliyyənin spesifik mexanizmi vasitəsilə reallaşdırılan maliyyə nəzarətinin obyekti haqqında idarə edən,
nəzarət edən və nəzarət edilən subyektlərin qarşılıqlı əlaqəsidir
dövlət büdcəsi vasitələrindən istifadə ilə əlaqədar qanundan kənara çıxma hallarını müəyyən edir
Sual: Maliyyə nəzarəti prosesini düzgün təşkil etmək üçün ilk növbədə nəyə aydınlıq gətirmək lazımdır: (Çəki:
1)
yalnız nəzarətin subyektlərinə
nəzarətin subyektlərinə, obyektlərinə və predmetinə
yalnız nəzarətin obyektlərinə və predmetinə
maliyyə göstəricilərinə
təşkilatın fəaliyyət istiqamətinə

Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyə nəzarəti sistemi subyektlərinə aid deyil? (Çəki: 1)
idarəedən
nəzarəti həyata keçirən
idarə olunan
qiymətləndirən
nəzarət olunan
Sual: İdarəetmə və idarə olunmanin bir subyekt tərəfindən həyata keçirilməsi necə adlanır? (Çəki: 1)
Birbaşa idarəetmə
Bilavasitə idarəetmə
Özünü nəzarət
Daxili nəzarət
Kənar nəzarət
Sual: İdarəedən subyektləri hansı əlamətlərinə görə təsnifləşdirmək olar (Çəki: 1)
İdarəedən subyektin təşəbbüsü ilə yaradılanlar
İştirak dərəcəsinə və tərkibinə görə
Təşkil olunduğu əsasa görə
Nəzarət orqanını yaratmaq təşəbbüsü ilə çıxış edənlərə görə
Ərazi təşkilat səviyyəsinə görə
Sual: İştirak dərəcəsinə görə idarəedən subyektlər qrupuna aiddir: (Çəki: 1)
Vahid və kollegial rəhbərlik idarə edənlər
Dövlətin Konstitusiyası əsasında yaradılmış idarə edənlər
Bilavasitə və təmsilçi vasitəsi ilə idarə edənlər
Öz təşəbbüsü ilə yaradılan idarə edənlər
Beynəlxalq səviyyədə yaradılan
Sual: Tərkibinə görə idarə edən subyektləri belə qruplaşdırılır: (Çəki: 1)
Vahid və kollegial rəhbərlik idarə edənlər
Dövlətin Konstitusiyası əsasında yaradılmış idarə edənlər
Bilavasitə və təmsilçi vasitəsi ilə idarə edənlər
Öz təşəbbüsü ilə yaradılan idarə edənlər
Beynəlxalq səviyyədə yaradılan
Sual: Aşağıdakılardan hansı vahid rəhbərlik subyektlərinə aiddir: (Çəki: 1)
parlament
Prezident və təşkilatın yeganə təsisçisi
səhmdarlar yığıncağı
səhmdar cəmiyyətin direktorlar şurası
prezident və parlament
Sual: Kollegial idarə edən subyektləri göstərin: (Çəki: 1)
Prezident
Təşkilatın yeganə təsisçisi
Parlament və səhmdarlar yığıncağı
Səhmdar cəmiyyətin direktoru
Sadalanan subyektlərin hər biri
Sual: Təşkil olunduğu əsasa görə nəzarətçi orqanlara aşağıdakilardan hansını aid etmək olmaz: (Çəki: 1)
Dövlətin Konstitusiyası əsasında yaradılmış
Qanuna və digər qanunverici aktlara əsasən yaradılanlar
Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qanuna əsasən yaradılanlar
Öz təşəbbüsü ilə yaradılanlar
Daxili sərəncam sənədlərinə əsasən yaradılan

Sual: Aşağıdakılardan hansı subyekt nəzarət orqanını yaratmaq təşəbbüsü ilə çıxış edənlərə görə yaradılan
subyektlər qrupuna aiddir. (Çəki: 1)
Dövlətin Konstitusiyası əsasında yaradılmış
Qanuna və digər qanunverici aktlara əsasən yaradılanlar
Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qanuna əsasən yaradılanlar
Öz təşəbbüsü ilə yaradılanlar
Daxili sərəncam sənədlərinə əsasən yaradılan
Sual: Aşağıda nəzarət orqanını yaratmaq təşəbbüsü ilə çıxış edənlərə görə nəzarət subyektləri qrupu
verilmişdir. Hansı variant yanlışdır: (Çəki: 1)
Normativ aktın tələbinə görə təşkil olunanlar
İdarəedən subyektin təşəbbüsü ilə yaradılanlar
Öz təşəbbüsü ilə yaradılanlar
Bütün variantlar düzdür
Daxili sərəncam sənədlərinə əsasən yaradılan
Sual: Ərazi təşkilat səviyyəsinə görə ayırd edilən nəzarət subyektləri. Yanlış cavabı göstərin: (Çəki: 1)
beynəlxalq
dövlət
regional
auditor
ayrıca müəssisə, təşkilat
Sual: Maliyyələşmə mənbəyinə görə aşağıdakı idarəetmə subyektlərini ayırd edirlər. Səhv olanı göstərin: (Çəki:
1)
büdcə hesabına maliyyələşənlər
sahibkarlıq fəaliyyəti hesabına maliyyələşənlər
təsisçi hesabına maliyyələşənlər
müxtəlif mənbələr hesabına maliyyəşənlər
auditorlar tərəfindən maliyyələşənlər
Sual: Aşağıdakılardan hansı Hesablama Palatası funksiyalarına aid deyil? (Çəki: 1)
dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət fondlarının (təsisatlarının) büdcələrinin layihələrinə rəy verir;
dövlət büdcəsindən maliyyələşdirmələrin təsdiq olunmuş dövlət büdcəsində müəyyən edildiyi kimi
aparılmasını təhlil edir, aşkar edilmiş kənarlaşmaların aradan qaldırılması, habelə bütövlükdə büdcə
prosesinin təkmilləşdirilməsi haqqında təkliflər hazırlayır və Milli Məclisə təqdim edir;
umumi büdcə cədvəllərinin göstəricilərini, büdcə öhtəliklərinin limitlərini və maliyyələşdirmənin baş
sərəncamçılarına, sərəncamçılarına və alıcılara çatdırır;
rübdə bir dəfə dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin icrası haqqında Milli Məclisə məlumat verir;
dövlət əmlakının idarə edilməsi, onun barəsində sərəncam verilməsi və dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin dövlət büdcəsinə daxil olmasına nəzarəti həyata keçirir;
Sual: Hesablama Palatası büdcənin icrasına nəzarəti hansı prinsip əsasında həyata keçirmir (Çəki: 1)
qanunilik
obyektivlik
vahidlik
müstəqillik
aşkarlıq
Sual: Hesablama Palatası ibarətdir (Çəki: 1)
sədr, sədr müavini və 7 auditor
sədr, sədr müavini və 8 auditor
sədr, sədr müavini və 14 auditor
sədr, sədr müavini və 9 auditor
sədr, sədr müavini və 21 auditor
Sual: Hesablama Palatası sədrinin, sədr müavininin və auditorların səlahiyyət müddəti nə qədərdir: (Çəki: 1)
7 ildir

7 aydır
8 ildir
8 aydır
5 ildir
Sual: Aşağıda göstərilən variantlardan hansı dövlət maliyyə nəzarətini özündə əks etdirmir: (Çəki: 1)
dövlət büdcənin və büdcədən kənar fondlarının büdcələrinin yerinə yetirilməsinə nəzarət;
pul dövriyyəsinin təşkilinə nəzarət;
fərdi sahibkarların mühasibat uçotu və maliyyə (mühasibat) hesabatının müstəqil yoxlanılmasınanəzarət
kredit ehtiyatlarının istifadəsinə nəzarət;
dövlətin daxili və xarici borclarının, dövlət ehtiyyatlarının vəziyyətinə nəzarət;
Sual: S.P.Opyonişev və V.A.Jukov hesab edirlər kİ, dövlət maliyyə nəzarətinin məqsədi.... Düzgün variantı
seçin: (Çəki: 1)
maliyyə-təsərrüfat planının qəbul edilməsi və yerinə yetirilməsinin təmin olunması
dövlətin büdcə və qeyri büdcə maliyyə vəsaitlərin və dövlət əmlakının qanuni və effektli istifadə edilməsini
təmin etməkdir
c) müəssisə və təşkilatların fəaliyyətinin təmin edilməsidir
d) səmərəli auditor fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin təmin edilməsidir
e) cəmiyyətin istifadə etdiyi və ya aşkarladığı maliyyə informasiyasının doğruluğunun təmin olunması
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən subyektlərə aid deyil: (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikkası Hesablama Palatası
Azərbaycan Respublikası Maliyyə nazirliyi
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Sual: Xəzinədarlıq aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir. Yanlış olanı göstər: (Çəki: 1)
ümumi büdcə cədvəllərinin göstəricilərini, büdcə öhtəliklərinin limitlərini və maliyyələşdirmənin baş
sərəncamçılarına, sərəncamçılarına və alıcılara çatdırır;
büdcənin kassa üzrə əməliyyatların hesabanı aparır;
baş sərəncamçıların, sərəncamçıların və federal büdcə vəsaitlərini alanların büdcə vəsaitləri ilə apardığı
əməliyyatların ilkin nəzaəritini həyata keçirir.
dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət fondlarının (təsisatlarının) büdcələrinin layihələrinə rəy verir
baş sərəncamçıların, sərəncamçıların və federal büdcə vəsaitlərini alanların büdcə vəsaitləri ilə apardığı
əməliyyatların cari nəzaəritini həyata keçirir
Sual: Xəzinədarlıq müəyyən olunmuş sahədə səlahiyyətlərinin reallaşması məqsədi ilə hansı hüquqa malikdir.
Yanlış olanı qeyd edin: (Çəki: 1)
müəyyən olunmuş qaydada müəyyən edilmiş sahənin fəaliyyəti məsələləri üzrə lazımı qərar çıxarmaq üçün
məlumat tələb etmək və almaq
b) müəyyən edilmiş sahənin fəaliyyətində lazımı ekspertiza, analiz və qiymətləndirmə, həmçinin elmi
tədqiqatlar aparılmasını təşkil etmək
aparılmış nəzarət tədbirləri nəticəsində aşkar edilmiş hüquqpozuntuları barədə məlumatları Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinə təqdim etmək
xəzinənin ərazi orqanlarının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək
AR Maliyyə Nazirliyinin razılığı ilə xəzinədarlığının ərazi orqanlarını yenidən qurmaq və ləğv etmək
Sual: Beynəlxalq ali nəzarət orqanlarıtəşkilatı (İNTOSAİ) nə zaman və kimin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır: (Çəki:
1)
1955-ci ildə 34 iştirakçı ölkənin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır
1953-cü ildə 34 iştirakçı ölkənin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır
1951-ci ildə 184 iştirakçı ölkənin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır
1951-ci ildə 184 iştirakçı ölkənin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır
1953-cü ildə 43 iştirakçı ölkənin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır
Sual: Nəzarətin rəhbər prinsiplərinin Lima bəyannaməsi nə zaman və harda qəbul edilmişdir? (Çəki: 1)

1977-ci ildə Beynəlxalq ali nəzarət orqanları təşkilatının X konqresində
1971-ci ildə Beynəlxalq ali nəzarət orqanları təşkilatının X Ikonqresində
1977-ci ildə Beynəlxalq ali nəzarət orqanları təşkilatının IX konqresində
1953-cü ildə Beynəlxalq ali nəzarət orqanları təşkilatının IX konqresində
1997-ci ildə Beynəlxalq ali nəzarət orqanları təşkilatının X konqresində
Sual: 1977-ci ildə Beynəlxalq ali nəzarət orqanları təşkilatının IX konqresində qəbul olunmuş nəzarətin rəhbər
prinsiplərinin Lima bəyannaməsində nəzarətə necə tərif verilmişdir: (Çəki: 1)
audit özü özlüyündə məqsəd deyil, maliyyə hesabatlılığını və dövlət idarəetmə sistemində cavabdehkiyi
təmin etmək üçün çox vacib komponentdir
bu maliyyə hüquq normalarına əsaslanan dövlətin pul fondlarının əmələ gəlmə sahələsində qanuna
müvafiq və məqsədəuyğunluq üzrə yoxlama-orqanı və tədbirlər sistemidir
dövlətin maliyyə intizamının pozulmasını aşkar edilməsinə köməklik göstərən dövlət nəzarətinin bir
formasıdır
iqtisadi nəzəriyyədən faydalanaraq, idarəetmə sistemində, bölgü və istehlak sistemində özünün praktiki
məsləhətləri ilə həyatı əhəmiyyəti olan bir rola sahibdir
idarə edən subyektlərin idarə olunan subyektlərin birincinin maliyyə maraqlarına uyğun əməliyyatlar həyata
keçirməsinin qiymətləndirilməsi üzrə fəaliyyətidir, idarəetmənin funksiyasıdır
Sual: Aşağıdakılardan hansı İNTOSAİ-ninreqionaltəşkilatana aid deyil: (Çəki: 1)
EUROSAİ
ASOSAİ
ARABOSAİ
RUSSİASAİ
AFROSAİ
Sual: Daxili audit xidmətinin vəzifələrinə aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
mühasibat uçotu və maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünü və etibarlılığını yoxlamaq;
təsərrüfat subyektinin xərclərinin səmərəliliyiniqiymətləndirmək;
büdcənin kassa üzrə əməliyyatların hesabını aparmaq
təsərrüfat subyektinin, ona tabe olan müəssisə və təşkilatların (onun törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərinin)
struktur bölmələrinin fəaliyyətinin normativ hüquqi aktlara və təsdiq edilmiş fəaliyyət planına uyğunluğunu
yoxlamaq;
ehtiyatlardan istifadənin səmərəliliyi, düzgünlüyü, onlardan istifadəyə nəzarəti və zərərdən mühafizə
olunmanın yetərliliyiniqiymətləndirmək.
Sual: Audit nədir? (Çəki: 1)
idarə edən subyektlərin idarə olunan subyektlərin birincinin maliyyə maraqlarına uyğun əməliyyatlar həyata
keçirməsinin qiymətləndirilməsi üzrə fəaliyyətidir, idarəetmənin funksiyasıdır
əmtəə istehsalı və satışı, xidmət göstərilməsi və iş görülməsi ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərində
mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst aparılmasının, mühasibat və maliyyə hesabatlarının müstəqil
yoxlanılmasıdır
dövlətin maddi resurslardan səmərəli və qənaətlə istifadə, qanunvericilik prinsuplərinin pozulması hallarının
aşkarlanması məqsədi daşıyan nizamlama sisteminin ayrılmaz hissəsidir
maliyyə hüquq normalarına əsaslanan dövlətin pul fondlarının əmələ gəlmə, bölüşdürmə və istifadə etmə
sahələrində qanuna müvafiq və məqsədəuyğunluq üzrə yoxlama-orqanıdır
maliyyə hüquq normalarına əsaslanan dövlətin pul fondlarının əmələ gəlmə, bölüşdürmə və istifadə etmə
sahələrində qanuna müvafiq və məqsədəuyğunluq üzrə yoxlama tədbirlər sistemidir
Sual: Auditor xidməti ilə məşğul olmaq üçünlisenziya verildikdən sonra fəaliyyət müddəti neçə ildir: (Çəki: 1)
6 il
7 il
5 il
8 il
9 il
Sual: Daxili nəzarət dedikdə hansı nəzarət başa düşülür.Hansı variant düzdür? (Çəki: 1)
idarə olunan subyektlərin maliyyə maraqlarına uyğun əməliyyatlara nəzarət

qanunvericilik prinsuplərinin pozulması hallarının aşkarlanması məqsədi daşıyan nizamlama sisteminin
ayrılmaz hissəsinə nəzarət
dövlətin pul fondlarının əmələ gəlmə, bölüşdürmə və istifadə edilməsinə nəzarət
dövlətin maddi resurslardan səmərəli və qənaətlə istifadəyə nəzarət
ictimai orqanlar və struktur bölmələr tərəfindən cəmiyyətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin həyata
keçirilməsinə nəzarət
Sual: Aşağıda verilənlərdən hansı daxili auditin tiplərinə aid deyil: (Çəki: 1)
maliyyə auditi
riayət etmə auditi
əməliyyat auditi
menecment auditi
texnoloji audit
Sual: Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatasının səlahiyyətlərinə aid deyildir: (Çəki: 1)
Sərbəst auditorlardan və auditor təşkilatlarından müəyyən edilmiş formada hesabat almaq.
Audit yoxlaması zamanı ciddi maliyyə nöqsanları aşkar edilərsə hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat
vermək.
Auditorların fəaliyyəti üzrə şikayətlərə baxıb onları həll etmək.
Auditor kadrlarını hazırlamaq və təkmilləşdirmək.
Auditor təşkilatları təsis etmək
Sual: Sərbəst auditorlar və auditor təşkilatları dövlət qeydiyyatına alındıqdan sonra fəaliyyət göstərməsi üçün
lisenziya hansı müddətə verilir: (Çəki: 1)
Üç il müddətinə.
Sərbəst auditorlara bir il, auditor təşkilatlarına üç il müddətinə.
Sərbəst auditorlar üç il, auditor təşkilatlarına beş il müddətinə.
Beş il müddətinə.
Sərbəst auditorlara 7 il müddətinə, auditor təşkilatlarına müddətsiz.
Sual: Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu, neçənci
ildə qəbul olunmuşdur? (Çəki: 1)
1995
1996
1998
1999
2000
Sual: Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası nəzarət etməyə borcludur. Uyğun olmayan variantı seçin:
(Çəki: 1)
AR-nın dövlət daxili və xarici borclarının vəziyyətinə
AR Milli Bankının dövlət borclarına xidmət edilməsi üzrə fəaliyyətinə
AR Hökuməti tərəfindən alınmış xarici kreditlərin səmərəli istifadə edilməsinə
Bankların fiziki şəxslərə verdiyi kreditlərin geri qaytarılmasına
Azərbaycanın borc formasında və qaytarılmamaqla xarici ölkələrə və beynəlxalq təşkilatlara verdiyi
vəsaitlərə
Sual: Aşağıdakılardan hansı yanlışdır. (Çəki: 1)
Hesablama Palatası AR hökumətindən asılı olmayan, Milli Məclisə hesabat verən nəzarəti orqanıdır
Hesablama Palatası geniş səlahiyyətlərə malik dövlət büdcə nəzarəti orqanıdır.
Hesablama Palatasının səlahiyyət sferası - dövlət mülkiyyətinə və dövlət pul vəsaitlərinə nəzarət etməkdir
Hesablama Palatasının fəaliyyətinin nəticələri qanun üzrə kütləvi informasiya vasitələrində
işıqlandırılmamalıdır
Hesablama Palatasının həyata keçirdiyi nəzarətin əsas formaları tematik yoxlamalar və təftişdir
Sual: Auditor nəzarətinin başlıca məqsədinə aid olmayanları seçin: (Çəki: 1)
mühasibat və ma¬liy¬yə hesabatlarının doğruluğunu müəyyən et¬mək
maliyyə və təsərrüfat əmə¬liyyatlarının normativ aktlara uyğunluğunu müəyyən et¬mək

dövlət büdcəsinə qeyri-vergi ödənişlərninödənilməsinin təmini hesablaşma sənədlərinin təftişi
vergi bəyannamələrinin və iq¬ti¬sa¬di subyektlər tərəfindən yoxlanılan digər maliyyə öh¬də¬lik¬lə¬ri¬nin
təftişi
Sual: Aşağıdakı subyektlərdən hansı Dövlətin Konstitusiyası əsasında yaradılmış nəzarətçi orqanlara aiddir?
(Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi
daxili audut xidməti
xəzinədarlıq
Sual: Hesablama Palatasına aid aşağıdakı ifadələrdən hansı yalnışdır? (Çəki: 1)
Hesablama Palatası hüquqi şəxsdir
Hesablama Palatası Bakı şəhərində yerləşir
Hesablama Palatası Nazirlər Kabinetinə hesabat verir
Hesablama Palatası dövlət büdcə-maliyyənə zarəti orqanıdır
Hesablama Palatası təşkilati və funksional müstəqilliyə malikdir
Sual: Hesablama Palatasının fəaliyyət dairəsinə aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsinə və icrasına nəzarəti həyata keçirir
dövlət əmlakının idarə edilməsinə, onun barəsində sərəncam verilməsinə nəzarəti həyata keçirir
dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən əldə edilən vəsaitlərin dövlət büdcəsinə daxil olmasına nəzarəti
həyata keçirir
hüquqi şəxslərin gəlirlərinin formalaşması üzərində nəzarəti həyata keçirir
hüquqi şəxslərə və bələdiyyələrə dövlət büdcəsindən vəsaitlər ayrıldıqda həmin vəsaitlərin təyinatı üzrə
istifadə edilməsinə nəzarəti həyata keçirir
Sual: Hesablama Palatası öz işinin təşkilini və tənzimlənməsini .... həyata keçirir. Düzgün variantı seçin: (Çəki:
1)
Daxili Nizamnamə əsasında
“Hesablama Palatası”Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu əsasında
Əsasnaməsi ilə
Milli Məclisin qərarı əsasında
Azərbaycan Respublukası Maliyyə Nazirliyinin göstərişləri əsasında
Sual: Hesablama Palatasının iclasları onun azı neçə üzvü iştirak etdikdə səlahiyyətlidir? (Çəki: 1)
10 üzvü
7 üzvü
5 üzvü
21 üzvü
9 üzvü
Sual: Hesablama Palatasının üzvlərinə dair əlavə tələblərə aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
sədr, sədr müavini və auditorlar başqa dövlətlər qarşısında öhdəlikləri olan, ağır və ya xüsusilə
ağırcinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslər ola bilməzlər.
sədr, sədr müavini və auditorlar dövlət idarəçiliyi, dövlət nəzarəti, iqtisadiyyat və maliyyə sahələrində 5
ildən az olmayaraq iş təcrübəsinə malik olmalıdırlar
sədr, sədr müavini və auditorlar xarici ölkələrin vətəndaşları ola bilərlər.
sədri, sədr müavini və auditorları elmi, pedaqoji və yaradıcılıq fəaliyyəti istisna olmaqla digər haqqı
ödənilən fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər
Hesablama Palatasının sədrliyinə və sədr müavinliyinə namizədlər Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin sədri, baş naziri ilə birbaşa qohumluq əlaqəsində ola bilməzlər
Sual: Azərbaycan Respublikasında sərbəst auditor hüququnu əldə etmək üçün aşağıdakılar tələb olunur: Yanlış
olanı seçin: (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmaq;
mühasibat uçotu, maliyyə ixtisasları üzrə ali təhsilə malik olmaq

iqtisadçı və hüquqşünas ixtisasları üzrə ali təhsilə malik olmaq
ixtisas üzrə azı 7 il iş stajına malik olmaq
sərbəst auditor imtahanlarını vermək.
Sual: Xəzinədarlıq hansı orqanının tabeçiliyindədir? (Çəki: 1)
Hökumətin
Maliyyə Nazirliyinin
Parlamentin
Prezident Aparatının
Mərkəzi Bankın
Sual: Büdcənin icrası nəyi əhatə edir: (Çəki: 1)
Büdcə vəsaitlərinin yığılması və istifadəsi proseslərini əhatə edir;
Büdcə layihəsinin tərtibidir;
Büdcənin icrası haqqında hesabatın hazırlanmasıdır;
Büdcəyə nəzarətdir.
Variantların heç biri düz deyil
Sual: Xəzinədarlıq nəzarətinin obyektləri. (Çəki: 1)
Kommersiya müəssisələrinin vəsaiti, büdcədənkənar fondların vəsaitləri.
Dövlət müəssisələrinin vəsaiti, kommersiya banklarının vəsaiti.
Dövlət büdcəsinin vəsaiti, büdcədənkənar fondların vəsaiti.
Hüquqi və fiziki şəxslərin vəsaiti.
Sığorta şirkətlərinin vəsaiti və dövlət kreditinin vəsaiti.
Sual: Dövlət xəzinədarlıq orqanının əsas vəzifəsi. (Çəki: 1)
Dövlət xəzinədarlığının banklarda olan hesabında dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin toplanması,
böıüşdürülməsi və istifadəsi.
Dövlət büdcəsinin vəsaitlərinin planlaşdırılması və qrant kimi paylanması.
Kommersiya müəssisələrinin vəsaitlərinin toplanmasına, istifadəsi və bölüş¬dü¬rül¬məsi.
Dövlət xəzinədarlıq orqanlarının bankda olan hesabına toplanmış vəsaitin dövlət krediti kimi verilməsi.
Büdcə vəsaitinin mənbələrinin proqnozlaşdırılması, xərclərin sekvesterinin həyata keçirilməsi.
Sual: Dövlət xəzinədarlığl hansı qrumun nəzdindədir: (Çəki: 1)
Sərbəsdir
Vergi Nazirliyinin
Milli Məclisin
Maliyyə Nazirliyinin
Nazirlər Kabinetinin.
Sual: Büdcənin kassa icrası harada aparılır? (Çəki: 1)
Mərkəzi Bankda
Beynəlxalq Bankda
Büdcə təşkilatlarında
Vergilər Nazirliyində
Dövlət xəzinədarlığında
Sual: Hesablama Palatası öz səlahiyyətləri daxilində dövlət büdcəsi gəlirlərinin və xərclərinin auditinin həyata
keçirilməsi nəticəsində Maliyyə Nazirliyinə verdiyi məlumat və təkliflərə aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
büdcə gəlirlərinin artırılması üçün dövlətin əlavə maliyyə ehtiyatlarının müəyyən edilməsi istiqamətində
təkliflərini;
qüvvədə olan normativ və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və dövlət büdcəsinin sağlamlaşdırılması ilə
bağlı təkliflərini;
məcburi dövlət sosial sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təkliflərini;
dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabatlara və müvafiq qanun layihələrinə dair Hesablama Palatasının
rəylərini;
dövlət büdcəsinin daxilolmalarını təmin edən orqanlarda Hesablama Palatası tərəfindən aparılmış
yoxlamalar barədə arayış və məlumatları;

Sual: Dövlət büdcəsinin gəlirlirinin və xərclərinin auditi hansı orqan tərəfindən aparılır? (Çəki: 1)
Vergilər Nazirliyi.
Maliyyə Nazirliyi.
Auditor Palatası.
Hesablama Palatası.
İqtisadi İnkişaf Palatası.
Sual: AR Auditorlar Palatası Haqqında Əsasnamə neçənci ildə təsdiq olunmuşdur? (Çəki: 1)
1991-ci ildə.
1994-cü ildə.
1995-ci ildə.
2000-ci ildə.
2001-ci ildə.
Sual: Dövlətin mərkəzləşdirilmiş xərclərinin auditini hansı orqan aparır? (Çəki: 1)
Auditor Palatası.
Mühasibat Palatası.
Hesablama Palatası.
Dövlət Palatası.
Mərkəzi Palata.
Sual: Hesablama Palatası kimə tabedir? (Çəki: 1)
Maliyyə Nazirliyinə;
Milli Məclisə;
Nazirlər Kabinetinə;
Prezidentə
Vergilər Nazirliyinə
Sual: Maliyyə nəzarətinin subyektləri hansılardır? (Çəki: 1)
Hüquqi və fiziki şəxslər, o cümlədən dövlət orqanları
Maddi istehsal sahəsindəki maliyyə münasibətləri
Makro və mikro tənzimləmə prosesslərində yaranan münasibətlər
Dövlət orqanlarının müxtəlif mülkiyyət formalı müassisələrdə olan münasibətlər
Qeyri-maddi istehsal sahəsindəki maliyyə münasibətləri
Sual: Dövlət maliyyə nəzarətini həyata keçirən Prezident, Milli Məclis və AR Nazirlər Kabineti nə qismində çıxış
edirlər: (Çəki: 1)
İdarə edən qismində
Nəzarət edən qismində
Idərəolunan qismində
Ələqələndirici qisimində
Heç bir rolu yoxdur
Sual: Qərarların icrasının yoxlayarkən Maliyyə Nazirliyi, Hesablama Palatası maliyyə nəzarəti sahəsində hansı
qisimdə çıxış edir: (Çəki: 1)
idarə edən qisimindən
nəzarət edən qisimindən
Idarəolunan qisimindən
Nəzarət olunan qisimindən
ələgələndirici qisimində
Sual: Vahid rəhbərlik subyektlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
Prezident
Təşkilatın yeganə təsiscisi
Milli Məclis
Səhmdarlar cəmiyyətinin baş direktoru

Müəssisənin direktoru
Sual: Təşkil olunduğu əsasa görə nəzarətçi orqanlara aid deyil: (Çəki: 1)
Dövlət Konstitusiyasına əsasən yaradılan
Təsərrüfatdaxili yaradılan
Daxili sərəncam cəhətlərinə əsasən yaradılan
Qanuna və digər qanunvericilik aktlarına əsasən yaradılan
Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı haqqında qanuna əsasən yaradılan
Sual: Ərazi təşkilat səviyyəsinə görə nəzarət subyektləri ayrılır: səhv olanı göstərin: (Çəki: 1)
Auditor nəzarət orqanları
Beynəlxalq nəzarət orqanları
Dövlət nəzarət orqanları
Regional nəzarət orqanları
Müəssisə səviyyəsində yaradılan nəzarət orqanları
Sual: Maliyyə nəzarətinin subyektləri neçə hissəyə bölünür və hansılardır? (Çəki: 1)
2-idarəedənvəidarəolunansubyektlər
3-idarəolunan, idarəedənvəkollegial
3-bilavasitə, nəzarətihəyatakeçirənvəidarəolunansubyektlər
3-idarəedən, idarə olunan vənəzarətolunansubyektlər
2-bilavasitəvəidarəedən
Sual: Özününə zarət nədir? (Çəki: 1)
İdarəetmə və idarə olunmanın bir subyekt tərəfindən həyata keçirilməsi
İdarəolunmanın birsubyekt tərəfindən həyata keçirilməsi
İdarəetmənin bir subyekt tərəfindən həyata keçirilməsi
Obyektivliyin təmin olunması
Vahid rəhbərliyin həyata keçirilməsi
Sual: Özünü nəzarət hansı şəxslərə aiddir? (Çəki: 1)
Dövlət qulluqçularına
Rəsmi orqanlara
Məsuliyyətli şəxslərə
Obyektiv və ədalətli şəxslərə
İdaedilən subyektlərə
Sual: Tərkibinə görə idarəedən subyektlər hansılardır? (Çəki: 1)
Vahid və bilavasitə
Kollegial və təmsilçivasitəsilə idarə edənlər
Bilvasitə və kollegial
Vahid və kollegial
Rəsmi və kollegial
Sual: Vahid rəhbərlik subyektlərinə hansılar daxildir? (Çəki: 1)
Parlament, prezident, təşkilatınyeganətəsisçisi
Prezident, cəmiyyətin baş direktoru, təşkilatın yeganə təsisçisi
Cəmiyyyətin baş direktoru, səhmdarlar yığıncağı, səhmdar cəmiyyətin direktor şurası
Prezident, cəmiyyətinbaşdirektor, səhmdaryığıncağı
Parlament, prezident, təşkilatınyeganətəsisçi
Sual: İdarəedən subyektin təşəbbüsü ilə yaradılan nəzarət qurumlarına hansılar daxildir? (Çəki: 1)
Daxili nəzarət bölmələri yaxud səhmdar cəmiyyətlərinin təftiş bölmələri
Auditorqurumları
HesablamaPalatası, KommersiyaBanklarınındaxili nəzarət bölmələri
Xəzinədarlıq, sığortanəzarətivədaxili nəzarət bölmələri

Bank auditi yaxud sığortaçılarına uditi
Sual: Sahibkarlıq hesabına maliyyələşən nəzarət qrumuna hansı daxildir? (Çəki: 1)
Auditort əşkilatları
İctimai nəzarət orqanları
Xəzinədarlıq
Sığorta nəzarəti
Təsərrüfat daxilinə zarət
Sual: Müxtəlif mənbələr hesabına maliyyələşən nəzarət qurumuna hansı orqanlar daxildir? (Çəki: 1)
Bələdiyyə
Auditor təşkilatları
Sığorta orqanları
Ictimai nəzarət orqanları
Şəxsiorqanlar
Sual: Nəzarətolunansubyektlərhansıəsaslaragörətəsnifləşdirilir? (Çəki: 1)
Kommersiyayaxudqeyrikommersiya
Dövlətvəbələdiyyə
Kommersiya, qeyrikommersiya və sahə mənsubiyyətinəə sasən
Sahə mənsubiyyətinə, ictimai və kommersiya
İctimai, bələdiyyəvəqeyrikommersiya
Sual: Dövlət maliyyə nəzarəti .............. edilən nəzarətdir. Uyğun gəlməyəni göstərin: (Çəki: 1)
Dövlət nəzarət orqanları tərəfindən müəssisələrin texnoloji proseslərə əməl etməsinə
Dövlət büdcəsinin icrasına
Büdcədənkənar dövlət pul fobdlarının istifadəsi
Kredit ehtiyatlarınnı istifadəsi
Pul dövriyyəsinin təşkilinə
Sual: Maliyyə nəzarətinin həyata keçirən dövlət orqanlarına aid edilmir: (Çəki: 1)
AR Hesablama Palatası
Dövlət xəzinədarlığı
Bələdiyyələrin nəzarət-təftiş komissiyaları
Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə nəzarəti xidməti
Gömrük orqanları
Sual: Bunlardan hansı maliyyə nəzarətini həyata keçirmir: (Çəki: 1)
AR Maliyyə Nazirliyi
Dövlət Statistika Komitəsi
AR Hesablama Palatası
Auditor Palatası
Lisenziya əsasında işləyən sərbəst auditorlar
Sual: Hesablama Palatası Hansı orqana hesabat verir: (Çəki: 1)
AR Prezidentinə
AR Milli Məclisə
AR Nazirlər Kabinetinə
AR Maliyyə Nazirliyinə
Heç bir orqana hesabat vermir
Sual: Hesablama Palatası aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir. Səhv olanı göstərin: (Çəki: 1)
Dövlət büdcəsinin layihəsinə rəy verir
Büdcədənkənar dövlət fondlarının layihəsinə səs verir
Dövlət büdcəsinin icrasını təşkil edir
Rübdə bir dəfə dövlət büdcəsinin icrası haqqında Milli Məclisə məlumat verir

Dövlət əmlakının idarə edilməsinə nəzarət edir
Sual: Bunlardan biri beynəlxalq ali maliyyə nəzarəti orqanları təşkilatının (İNTOSAİ) regional təşkilatı deyil
(Çəki: 1)
ARABOSAİ
AFROSAİ
EUROSAİ
AMERİKASAİ
SPASAİ
Sual: Auditor təşkilatı minimum neçə təsisçi tərəfindən yaradıla bilər: (Çəki: 1)
Minimim üç təsisçi
Minimim bir təsisçi
Minimim beş təsisçi
Minimim dörd təsisçi
Minimim iki təsisçi
Sual: Sərbəst auditor hüququ almaq üçün tələb olunur: (Çəki: 1)
Avropa İttifaqına daxil olan ölkənin vətəndaşı olmaq
Miqranthüququqazanmışistənilənşəxs
Azərbaycan Respublikasınınvətəndaşıolmaq
AR-daikiilyaşamışistənilənxariciölkəvətəndaşı
AR-dabeşilyaşamışxariciölkəvətəndaşı
Sual:
Sərbəstauditorlarvəauditortəşkilatlarıdövlətqeydiyyatınaalındıqdansonraneçəilmüddətinəverilmişlisenziyaalır?
(Çəki: 1)
5 il
Müddətisiz
İllik
10 il
3 il
Sual: Təsərrüfat subyektinin fəaliyyətinin inkişafına və səmərəliliyinin yüksəldilməsinə yönəldilmiş risklərin idarə
olunması, nəzarət və idarəetmənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və inkişafına sistemli yanaşmaqla
təsərrüfat subyeklərinə öz məqsədlərinə nail olmaqda köməklik edən obyektiv, təminatverici və məsləhətverici
fəaliyyət: (Çəki: 1)
Beynəlxalq auditxidməti
Təsərrüfat subyektinin əsas fəaliyyəti
Daxili audit
Daxili audit standartları
Daxilia udit siyasəti
Sual: Müəssisədə daxili maliyyə nəzarətini kim həyata keçirir: (Çəki: 1)
Xarici auditor
Dövlət qulluqçusu
Maliyyə işçisi
Ictimai nəzarətçi
Daxili auditor
Sual: AR hansı orqan kreditləşmə, hesablaşmaların aparılması, pul tədavülünün tənzimlənməsində dövlət
maliyyə nazarətinin həyata keçirir: (Çəki: 1)
Maliyyə Nazirliyi
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
Vergilər Nazirliyi
Mərkəzi Bank
Hesablama Palatası

Sual: Milli Məclisdə qəbul edilən büdcə nə zaman qazetlərdə dərc edilir: (Çəki: 1)
Büdcə Balanslaşdırılanda
Büdcə kəsiri olmadıqda
Ölkə prezidenti fərman imzaladıqda
Büdcənin xərcləri qəlirlərindən artıq olduqda
Büdcənin qəlirlərixərclərindən artıq olduqda

BÖLMƏ: 05
Ad

05

Suallardan

50

Maksimal faiz

50

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

4%

Sual: Xarici ölkələrin praktikasında hal – hazırda maliyyə nəzarətinin üc tipi formalaşmışdır. Bunlar hansılardır.
(Çəki: 1)

maliyyə auditi

təminat (təsdiq )
riayət etmə auditi
menecment auditi

fəaliyyət auditi
Sual: Azərbaycan Respublikasının qanunveriliciyi ilə dövlət maliyyə nəzarəti orqanlarının neçə tip nəzarət
həyata kecirməsi müəyyən olunmuşdur və bunlar hansılardır? (Çəki: 1)
3 tip -uyğunluğa nəzarət, maliyyə hesabatına nəzarət və səmərəliliyə nəzarət
2 tip -uyğunluğa nəzarət, səmərəliliyə nəzarət
2 tip - maliyyə hesabatına nəzarət və səmərəliliyə nəzarət
3 tip -uyğunluğa nəzarət, fəaliyyətə nəzarət və səmərəliliyə nəzarət
1 tip - maliyyə hesabatına nəzarət
Sual: Uyğunluğa nəzarət nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)
dövlət maliyyə nəzarətinin obyekti tərəfindən maliyyə hesabatının dəqiq, əsaslı şəkildə və vaxtında
hazırlanmasının qiymətləndirilməsi
dövlət maliyyə nəzarəti obektinin fəaliyyətinin dövlətin qanunvericiliyinin tələblərinə uyğunluğunun
qiymətləndirilməsi;
dövlət maliyyə nəzarətinin obyekti tərəfindən maliyyə hesabatının təqdim olunmasının qiymətləndirilməsi;
dövlət maliyyə nəzarəti obyektinin respublika və ya yerli büdcələrdən, dövlət aktivlərindən, dövlət zəmanətli
istiqrazlardan, dövlət idarələrinin tərəfindən əmtəələrin (iş və xidmətlərin) realizasiyasından əldə olunan
puldan, qrantlardan nə dərəcədə qənaətlə, nəticə etibarilə səmərəli və məhsuldar istifadə edilməsinin
yoxlanılması
e) dövlət maliyyə nəzarəti obyektinin respublika və ya yerli büdcələrdən, dövlət aktivlərindən, dövlət
zəmanətli istiqrazlardan, dövlət idarələrinin tərəfindən əmtəələrin (iş və xidmətlərin) realizasiyasından əldə
olunan puldan, qrantlardan nə dərəcədə qənaətlə, nəticə etibarilə səmərəli və məhsuldar istifadə
edilməsininqiymətləydirilməsi
Sual: Səmərəlilik auditin prinsipləri hansılardır. Yanlış olanı göstərin. (Çəki: 1)
Elmlilik
Sistemlilik
Təminatlılıq
Obyektivlik
Aşkarlılıq
Sual: Aşağıdakılar səmərəliliyin auditinin predmetinə daxildir. Səhv variantı göstərin: (Çəki: 1)
dövlət tapşırıqlarının realizasiyasına, məqsədli proqramlara, dövlət müqavilələrinə ayrılan büdcə vəsaitləri;
dövlət mülkiyyəti, təbii və digər dövlət resursları;

beynəlxalq və büdcələrarası müqavilələr və münasibətlər;
müəssisələrin smetasının hazırlanması
büdcə prosesinin icrasının təşkili
Sual: Səmərəliliyin auditinin məqsədləri aşağıdakılardır. Yanlış olanı seçin: (Çəki: 1)
nəzarət altında olan obyektlərin fəaliyyətində pozuntuların və problemlərin aşkara çıxarılması;
müəssisənin nizamnamə kapitalının formalaşması ilə bağlı təkliflərin hazırlanması;
icra hakimiyyəti orqanlarının dövlət funksiyalarının yerinə yetirilməsi üzrə fəaliyyətinin səmərəliliyinin analizi
və qiymətləndirilməsi;
regional büdcə vəsaitlərindən, digər dövlət resurslarından istifadənin səmərəliliyinin analizi və
qiymətləndirilməsi;
dövlət resurslarından istifadənin səmərəliliyinin artırılması üzrə əsaslandırılmış tövsiyələrin və təkliflərin
işlənib hazırlanması
Sual: Audit standartları nədir? (Çəki: 1)
öz peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən auditorların rəhbər tutmaları olduqları tövsiyyələrdir
öz peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən auditorların rəhbər tutmaları olduqları normativ materialdır
öz peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən auditorların hazırladıqları hesabatlardır
öz peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən auditorların hazırladıqları rəydir
öz peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən auditorların tətbiq etdiyi sanksiyalardır
Sual: Audit standartları, audit aparılması şərtlərindən asılı olmayaraq, auditor peşəsinin bütün nümayəndələri
tərəfindən metodoloji məsələlərə əməl edilməklə....... müəyyən edir. Yanlış variantı seçin (Çəki: 1)
baza prinsiplərinə riayət edilməsini
auditin aprılmasına ümumi yanaşmanı
vergilərin ödənilməsini qaydalarını
auditor yoxləmasının həcmini
auditor hesabatının növlərini
Sual: Audit standartlarının məqsədi nədir. (Çəki: 1)
auditə dair vahid baza tələblərini formalaşdırmaq
auditin keyfiyyətinə normativ tələbləri müəyyənləşdirmək
auditin etibarlılığına təminat vermək
Sadalananların hər biri doğrudur
Variantlar doğru deyil
Sual: Audit standartları 3 qrupda əks olunur. Bu qrupları seçin. (Çəki: 1)

Ümumi standartlar.

Auditor yoxlamasının aparılması standartları.
Nəzarətçinin iş rejimini əks etdirən standartlar

Hesabatın (aktın) tərtib edilməsi standartları
Auditorların əmək haqqını əks etdirən standartlar
Sual: Aşağıdakılardan hansı auditin ümumi standartlarının tələblərini əks etdirmir? (Çəki: 1)
Yoxlama texniki hazırlığa və təcrübəyə malik olan auditor tərəfindən aparılmalıdır.
Auditor tərəfindən yerinə yetirilən işlərə aid bütün məsələlər üzrə həmişə müstəqillik təmin edilməlidir.
Maliyyə (mühasibat) hesabatlarındakı məlumatların düzgünlüyü və dəqiqliyi müəyyən edilməlidir
Hesabatların yoxlanılması zamanı bunlara diqqətlə yanaşılmalıdır
Hesabatların tərtibi zamanı bunlara obyektiv və peşəkarlıqla yanaşılmalıdır
Sual: Auditor yoxlamasının aparılması standartları aşağıdakılardan hansını nəzərdə tutmur: (Çəki: 1)
İşlər kifayət qədər yaxşı planlaşdırmalı və onların yerinə yetirilməsinə lazımi nəzarət edilməlidir.
Auditor tərəfindən yerinə yetirilən işlərə aid bütün məsələlər üzrə həmişə müstəqillik təmin edilməlidir.
Mövcud daxili nəzarətin qiymətləndirilməsi vacibdir, çünki, buna əsasən yoxlamanın həcmini müəyyən
etmək olar və audit prosesi ola bilsin ki, məhdudlaşdırılsın
Mövcud daxili nəzarətin öyrənilməsi vacibdir, çünki, buna əsasən yoxlamanın həcmini müəyyən etmək olar
və audit prosesi ola bilsin ki, məhdudlaşdırılsın.

Sübutedici materialların, şifahi sorğuların, yoxlama materiallarının, riyazi materialların, təhlilin nəticələrini
almaq lazımdır ki, maliyyə (mühasibat) hesabatlarına verilən rəyi əsaslandırmaq üçün kifayət qədər sübutlar
toplanmış olsun
Sual: Auditor standartları sistem şəklində ilk dəfə harada və nə vaxt işlənib hazırlanmışdır: (Çəki: 1)
Isveçdə 1929-1934-cü illərdə
Almaniyada 1994-1998-ci illərdə
ABŞ-da 1929 – 1933 –cü illərdə
Rusiyada 1930-1934-cü illərdə
Azərbaycanda 1994-1998-ci illərdə
Sual: Hal – hazırda xarici ölkələrdətətbiq olunan maliyyə nəzarətinin üc tipləri hansılardır. (Çəki: 1)
riayət etmə auditi

təminat (təsdiq )

maliyyə auditi

fəaliyyət auditi
menecment auditi
Sual: İlk dəfə auditor standartları sistem şəklində nə vaxt işlənib hazırlanmışdır: (Çəki: 1)
1929 – 1933 –cü illərdə
1929-1934-cü illərdə
1994-1998-ci illərdə
1930-1934-cü illərdə
1994-1998-ci illərdə
Sual: Audit standartlarını əks etdirən qrupa aid olanı göstərin: (Çəki: 1)
Auditor yoxlamasının aparılması standartları.
Nəzarətçinin iş rejimini əks etdirən standartlar
Dövlət nəzarətinin icra edilməsi standartları
Xüsusi standartlar
Auditorların əmək haqqını əks etdirən standartlar
Sual: Aşağıdakılardan hansı audit standartlarının mahiyyətini ifadə edə bilər? (Çəki: 1)
audit standartları auditorların öz peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən rəhbər tutmaları olduqları tövsiyyələrdir
audit standartları auditorların öz peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən tətbiq etdiyi sanksiyalardır
audit standartları auditorların öz peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən hazırladıqları hesabatlardır
audit standartları auditorların öz peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən hazırladıqları rəydir
audit standartları auditorların öz peşə vəzifələrini yerinə yetirərkən rəhbər tutmaları olduqları normativ
materialdır
Sual: Sadalananlardan hansı audit standartlarını qrupunu əks etdirir? (Çəki: 1)
Nəzarətçinin iş rejimini əks etdirən standartlar
Dövlət nəzarətinin icra edilməsi standartları
Xüsusi standartlar
Ümumi standartlar
Auditorların əmək haqqını əks etdirən standartlar
Sual: Aşağıdakılar səmərəliliyin auditinin predmetinə daxildir. Səhv variantı göstərin: (Çəki: 1)
məqsədli proqramlara, dövlət müqavilələrinə ayrılan büdcə vəsaitləri
dövlət mülkiyyəti
büdcələrarası müqavilələr və münasibətlər
büdcə prosesinin icrasının təşkili
biznes-planının hazırlanması
Sual: Auditor fəaliyyətinin qaydaları (standartları)aşağıdakılardan hansılarına tətbiq olunan vahid tələblərdir?
Yanlısı seçin: (Çəki: 1)
auditor fəaliyyəti həyata keçirilməsi qaydasına

auditin və onunla əlaqədar xidmətlərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə
təsərrüfat subyektlərinin maliyyə vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına
auditin və onunla əlaqədar xidmətlərin rəsmiləşdirilməsinə
auditorların hazırlanması qaydasına və onların peşəkarlığının qiymətləndirilməsinə
Sual: Auditor fəaliyyətinin qaydaları aşağıdakılara bölünür: Yanlısı seçin: (Çəki: 1)
auditor fəaliyyətinin standartları
peşəkar auditor birliklərində qüvvədə olan auditor fəaliyyətinin daxili standartları
maliyyə vəsaitlərinin formalaşması qaydaları
fərdi auditorların fəaliyyətinin standartları
auditor təşkilatlarının auditor fəaliyyətinin daxili standartları
Sual: İşlənib hazırlanma səviyyəsindən asılı olaraq audit standartlarının aşağıdakı səviyyələri vardır.Aid
olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
beynəlxalq auditor standartları
bir sıra ölkələrin auditor təşkilatlarının üzv olduqları professional mühasıbat audit birlikləriniun birgə audit
standartları
istehsal müəssisələrinin auditorlarının audit standartları
konkret ölkənin milli audit standartları
ölkədaxili professional audit birliklərinin audit standartları
Sual: Beynəlxalq audit standartlarına aid mülahizəni göstərin: (Çəki: 1)
Beynəlxalq audit standartları AR milli auditor qanunvericiliyi sisteminə daxil edilmir
Daxili auditor onlardan istifadə etməyə borclu deyil
İşlənib hazırlanma səviyyəsindən asılı olaraq audit standartları bölməsinə aiddir
variantlar hamısı düzdür
variantlar hamısı yalnışdır
Sual: Vergi nəzarəti maliyyə nəzarətinin əsasən hansı əsas tipinə aid edilir? (Çəki: 1)
uyğunluğa nəzarət
səmərəliliyə nəzarət
riayət etmə auditi
menecment auditi
müstəqil nəzarət
Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili auditin tipi ola bilməz? (Çəki: 1)
Maliyyə auditi
Riayətetmə auditi
Əməliyyat auditi
Menecment auditi
sadalananların heç biri
Sual: Xarici auditor daxili nəzarət xidməti ilə xüsusi formada münasibətə malikdir. Səhvolanıgöstərin: (Çəki: 1)
Xarici auditordaxili nəzarət xidməti tərəfindən hazırlanmış sənədləri öyrənə bilər
Xarici auditordaxili nəzarə txidmətinin hesabatındakı məlumatlara etibar etməyə bilər
Xarici auditor təşkilatıdaxili auditorla tam sərbəst şəkildə ünsiyyətdə olmaq hüququna malikdir
Xarici auditordaxili audit xidmətinin hesabatını ləğv edə bilər
Xarici auditordaxili nəzarətin yaxşılaşdırılması üzrə tövsiyələrini verə bilər
Sual: Audit aparılan şəxsin maliyyə (mühasibat) hesabatının doğruluğu və mühasibat uçotunun müvafiq
qaydada aparılması haqqında rəy bildirmək nəyi ifadə edir? (Çəki: 1)
Maliyyə auditinin məqsədini
Maliyyə auditinin metodunu
Maliyyə auditinin vəzifəsini
Səmərəliliyə nəzarətin məqsədini
Uyğunluğa nəzarətin məqsədini

Sual: Auditor auditi həyata keçirilən müəssisənin müflisləşməsi və investorların itirilməsi ehtimalının
olmayacağına zəmanət verə bilərmi? (Çəki: 1)
Auditor belə zəmanət verə bilər
Auditorun belə rəy verməsi məcburidir
Auditor belə zəmanət verə bilməz
Auditorun istəyindən asılıdır
Şəraitə baxır
Sual: Nağd pul hasilatının mədaxilə yazılmamasını sübut edən dolayı faktlara aşağıdakılardan hansı
aidedilmir? (Çəki: 1)
Mədaxil və məxaric kassa orderlərinin nömrələnməsi qaydasının pozulması
Əsl olması şübhə doğuran sənədlərin olması
Qeyri-adekvat uçot qeydləri
Kassanın inventarlaşdırılmasının nəticələrində hər hansı ziddiyyətin olması
Nağd pulun banka təhvil verilməsinin uzadılması
Sual: Müstəqil nəzarət tipi kimi səmərəliliyə nəzarət ilk olaraq hansı ölkədə tətbiq olunmuşdur? (Çəki: 1)
İsveç
İrlandiya
ABŞ
Almaniya
Fransa
Sual: Səmərəliliyin auditinin məqsədlərinə aid deyil (Çəki: 1)
Nəzarət altında olano byektlərin fəaliyyətində pozuntuların və problemlərin aşkara çıxarılması
təşkilatın fəaliyyətinin qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması
İcraha kimiyyəti orqanlarının dövlət funksiyalarının yerinə yetirilməsi üzrə fəaliyyətinin səmərəliliyinin analizi
və qiymətləndirilməsi
Büdcə vəsaitlərindən istifadənin səmərəliliyinin təhlili və qiymətləndirilməsi
İcra hakimiyyəti orqanlarının maliyyə fəaliyyətinin optimallaşdırılması
Sual: Səmərəliliyə nəzarətin prinsiplərinə aid deyildir: (Çəki: 1)
Elmilik
Obyektivlik
Demokratik mərkəziyyət
Sistemlilik
Müstəqillik
Sual: Səmərəliliyə nəzarətin predmetinə aid edilmir: (Çəki: 1)
Büdcə prosesinin icrasının təşkili
Beynəlxalq və büdcələrarası münasibətlər
Dövlət mülkiyyəti, təbii və digər sərvətlər
Məqsədli proqarmlara ayrılan vəsaitlər
Kassada nəğd pul vəsaitinin çatışmazlığı
Sual: Maliyyə nəzarətinin əsas tipləri: (Çəki: 1)
Səmərəliliyə nəzarət
Düzgünlüyə nəzarət
Cari nəzarət
Ilkin nəzarət
Operativ nəzarət
Sual: AR qanunvericiliyi ilə dövlət maliyyə nəzarəti orqanları neçə tip nəzarəti həyata keçirirlər: (Çəki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: AR Tədbiq olunan maliyyə nəzarətinin tiplərinin adlarını göstər (Çəki: 1)
Maliyyə auditi
Təminat auditi
Uyğunluğa nəzarət, maliyyə hesabatına nəzarət, səmərəliliyə nəzarət
Uyğunluğa nəzarət, təminat auditi
Fəaliyyət auditi
Sual: Maliyyə nəzarətinin tipi olan maliyyə hesabatına nəzarətin məzmununu göstər: (Çəki: 1)
Dövlət maliyyə nəzarəti obyektinin fəaliyyətinin AR qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğun
qiymətləndirilməsi
Dövlət maliyyə nəzarət obyektinin respublika və ya yerli büdcədan səmərəli istifadə edilməsinin
yoxlanılması
Dövlət maliyyə nəzarətinin obyekti tərəfindən maliyyə hesabatının dəqiq və vaxtında hazırlanmasının
qiymətləndirilməsi
Dövlət zamanətliistiqrazlardan,dövlətaktivlərindən istifadə edilməsi
Orqanlardan qənaətlə və səmərəli istifaəedilməsinin qiymətləndirilməsi
Sual: Auditor fəaliyyətinin standartları aşağıdakilarla olan tələbdir. Standarta aid olmayanı göstər: (Çəki: 1)
Auditor fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi
Auditin keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
Auditor tərəfindən yoxlanılan subyektlərə mühasibat hesabatlarının tərtib olunması
Auditorların peşəkərlığının qiymətləndirilnəsi
Audit ilə ələgədar xidmətlərin keyfiyyətin qiymətləndirilməsi
Sual: Beynəlxalq Audit və İnformasiyanın Duzgunluyunun Təsdiqlənməsi Standartları Şurasının fəaliyyətinin
əsas məqsədi nədir? (Çəki: 1)
Daxili auditin təşkili
dövlət müəssisələrində maliyyə nəzarətinin həyatakeçirilməsi
daxili səviyyədə auditə yanaşmanı oyrətmək
audit uzrə peşəkarlıq səviyyəsi umumdunya səviyyəsində naşağı olan olkələrdə auditi inkişaf etdirmək və
beynəlxalq səviyyədə auditə yanaşmanı oyrətmək
təsərrüfat subyektlərində audit fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
Sual: Firmadaxili audit standartlarına aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
Biznesin icmalı və ya xülasəsi
Mümkün riskin qiymətləndirilməsi
Auditor yoxlamasının strategiyasının müəyyən edilməsi
Auditor yoxlamasının yekunlaşdırılması
Firmanın nizamnamə kapitalının formalaşması
Sual: Аli аuditqurumlаrınınbeynəlxаlqtəşkilаtıolаn INTOSAI tərəfindənqəbulolunmuşstаndаrtlаr
hansıkomponentlərdənibаrətdir:Aidolmayanıgöstərin: (Çəki: 1)
əsаs muddəаlаr
törəmə müddəalar
Umumi stаndаrtlаr
yerlərdə iş stаndаrtlаrı
hesаbаt stаndаrtlаrı
Sual: Аli аudit qurumlаrının beynəlxаlq təşkilаtı olаn INTOSAI tərəfindən qəbul olunmuş stаndаrtlаr neçə
komponentdənibаrətdir? (Çəki: 1)
9
7
5
4
3

Sual: Audit standartlarını göstərin: (Çəki: 1)
Audit yoxlamasının aparılması standartları, hesabatın (aktın) tərtib edilməsi standartları
Audit yoxlamasının aparılması standartları, Audit yoxlamasından imtina standartları.
Ümumi standartlar, audit sifarişlərinin standartları.
Audit yoxlamasından imtina standartları, audit sifarişlərinin standartları.
Hesabatın (aktın) tərtib edilməsi standartları, audit sifarişlərinin standartları
Sual: Hesabatın (aktın) tərtib edilməsinin audit standartına aid edilmir: (Çəki: 1)
Maliyyə hesabatındakı məlumatların düzgünlüyü və dəqiqliyi müəyyən edilməlidir.
Movcud daxili nəzarətin oyrənilməsi və qiymətləndirilməsi vacibdir
Hesabatda (aktda) hansı maliyyə hesabatlarının yoxlanıldığı və həmin hesabatların mühasibat uçotu
qaydalarına müvafiq tərtib edilib-edilməməsi göstərilməlidir.
Hesabatda (aktda) əvvəlki dövrlə müqayisədə yoxlanılan bütün dövr ərzində həmin qaydaya riayət edilibedilməməsi göstərilməlidir.
Hesabatda (aktda) rəyin tərtib edilməsi səbəbi göstərilməlidir
Sual: Dövlət maliyyə nəzarətinin obyekti tərəfindən maliyyə hesabatının dəqiq və vaxtında hazırlanmasının
qiymətləndirilməsi maliyyə nəzarətinin hansı tipinə aid edilir: (Çəki: 1)
uyğunluğa nəzarət
maliyyə hesabatına nəzarət
səmərəliliyə nəzarət
təminat auditi
Fəaliyyət auditi
Sual: Büdcə prosesinin icrasının təşkili maliyyə nəzarətinin hansı tipinin predmetinə aid edilir? (Çəki: 1)
uyğunluğa nəzarət
maliyyə hesabatına nəzarət
səmərəliliyə nəzarət
təminat auditi
Fəaliyyət auditi
Sual: Məqsədli proqarmlara ayrılan vəsaitlər maliyyə nəzarətinin hansı tipinin predmetinə aid edilir? (Çəki: 1)
maliyyə hesabatına nəzarət
uyğunluğa nəzarət
təminat auditi
səmərəliliyə nəzarət
fəaliyyət auditi
Sual: İcra hakimiyyəti orqanlarının dövlət funksiyalarının yerinə yetirilməsi üzrə fəaliyyətinin səmərəliliyinin
analizi və qiymətləndirilməsi hansı maliyyə nəzarəti tipinin məqsədini ifadə edir? (Çəki: 1)
maliyyə hesabatına nəzarət
uyğunluğa nəzarət
təminat auditi
fəaliyyət auditi
səmərəliliyə nəzarət
Sual: Biznesin icmalı və ya xülasəsi hansı audit standartlarına aid edilir? (Çəki: 1)
Firmadaxili audit standartları
Xarici audit standartları
Beynəlxalq audit standartları
Xüsusi audit standartları
Ümumi audit standartları
Sual: Daxili audit standartları dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
Daxili Auditorlar İnstitutunun Daxili Audit Standartları üzrə İdarə Heyəti tərəfindən təsdiq edilənsənəd
daxili nəzarət sistemini tənzimləyən normativ sənəd]
daxili audit xidməti fəaliyyətini tənzimləyən normativ sənədlərdir
hamısı

heç biri
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Sual: İnformasiya ilə təmin olunması növünə görə maliyyə nəzarəti bölünür. Düzgün cavabı seçin (Çəki: 1)
Sənədli və faktiki nəzarət
Kameral və səyyar nəzarət.
Planlı və plandankənar maliyyə nəzarəti
Xarici və daxili nəzarət
İlkin, operativ və sonrakı maliyyə nəzarəti
Sual: Sənədli “Kameral yoxlamaların” aparılması müddəti nə qədərdir? (Çəki: 1)
beş gündən artıq ola bilməz
üç aydan artıq ola bilməz
beş aydan artıq ola bilməz
altı ay
yeddi ay
Sual: Kameral yoxlamaya aid olanları seç. (Çəki: 1)
yoxlanılan təşkilatın yerləşdiyi yer üzrə keçirilir və sənədli olduğu kimi faktiki də ola bilər
yoxlanılan təşkilatın yerləşdiyi yer üzrə keçirilir və yalnız sənədlidir
nəzarət orqanın yerləşmə yeri üzrə keçirilir və adətən sənədlidir
nəzarət orqanın yerləşmə yeri üzrə keçirilir və yalnız faktikidir
yoxlanılan təşkilatın yerləşdiyi yer üzrə keçirilir və adətən faktikidir
Sual: Nəzərdən keçirilən məsələlər əmlakın vəziyyətinin öyrənilməsini tələb etmirsə, məhkəmə- mühasibat
ekspertizası maliyyə nəzarətinin hansı növü üzrə tətbiq edilir: (Çəki: 1)
kameral və faktiki
kameral və sənədli
kameral və həm sənədli, həm də faktiki
səyyar və faktiki
səyyar və sənədli
Sual: Kameral yoxlamanın keçirilməsi haqqında Əmrdə göstərilən amillərə Uyğun olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
yoxlamanın keçirilməsi tapşırılan orqanın struktur bölməsinin rəhbəri və müfəttişlər qrupu heyəti
Yoxlanmalı olan hərəkət və əməliyyatlar
Yoxlamanın bitmə tarixi
Yoxlamanın başlanğıc tarixi
Yoxlanılan təşkilata göndərilən xəbərdarlıq
Sual: Nəzarəti həyata keçirən şəxslərin və idarəedilən subyektin qarşılıqlı münasibətlərinin strukturu üzrə
nəzarət növlərinə aiddir: (Çəki: 1)
Səyyar və kameral
Ilkin, cari və sonradan
Daxili,xarici və qarışıq
Faktiki və sənədli
Tematik və kompleks
Sual: Nəzarət edilən əməliyyatların yerinə yetirilməsi zamanı üçün nəzarət növlərinə aiddir: (Çəki: 1)

Səyyar və kameral
Ilkin, cari və sonradan
Daxili,xarici və qarışıq
Faktiki və sənədli
Tematik və kompleks
Sual: Nəzarətin keçirilməsi prosesində idarəedilən subyektin əməliyyatının tam tutumu üzrə maliyyə nəzarətinin
hansı növləri ayırd edilir: (Çəki: 1)
Səyyar və kameral
Ilkin, cari və sonradan
Daxili,xarici və qarışıq
Faktiki və sənədli
Tematik və kompleks
Sual: Təşkilinin səviyyəsindən asılı olaraq maliyyə nəzarəti aşağıdakı növlərə bölünür. Yanlış variantı göstərin:
(Çəki: 1)
Regional səviyyədə maliyyə nəzarəti
Bələdiyyə səviyyəsində maliyyə nəzarəti
Faktiki və sənədli
Sahə səviyyəsində maliyyə nəzarəti
Ayrı-ayrı müəssisələr səviyyəsində maliyye nəzarəti
Təşkilatın struktur bölməsi səviyyəsində maliyyə nəzarəti
Sual: Fəaliyyət sahəsindən asılı olaraq maliyyə nəzarətinin növlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
valyuta
vergi
texniki
gömrük
nəğd pul dövriyyəsi
Sual: Aşağıda sadalanan fikirlərdən hansı ilkin maliyyə nəzarətinə aid deyil. (Çəki: 1)
əməliyyat yerinə yetirilərkən, və¬sait bölüşdürülərkən, xərclənərkən, bu və ya digər tədbirin hə¬yata
keçirilməsi üçün büdcədən vəsait ayrılarkən və s. hal¬lar¬da tətbiq olunur
maliyyə əməliyyatları yerinə yetirilənə qə¬dər həyata keçirilir
bu proses maliyyə planlarının, sme¬ta¬la¬rın tərtibindən əvvəl baş verir
bu proses bütün səviyyələrdə büdcələrin və büdcədənkənar fond¬la¬rın maliyyə planlarının tərtibindən
əvvəl baş verir
Ilkin maliyyə nəzarəti və¬saitlərdən daha səmərəli və qənaətlə istifadə etməyə zəmin ya¬radır
Sual: Cari maliyyə nəzarəti ..... Doğru variantı seçin və fikri tamamlayın. (Çəki: 1)
maliyyə əməliyyatları yerinə yetirilənə qə¬dər həyata keçirilir
əməliyyat yerinə yetirilərkən, və¬sait bölüşdürülərkən, xərclənərkən, bu və ya digər tədbirin hə¬yata
keçirilməsi üçün büdcədən vəsait ayrılarkən və s. hal¬lar¬da tətbiq olunur
bu proses maliyyə planlarının, sme¬ta¬la¬rın tərtibindən əvvəl baş verir
bu proses bütün səviyyələrdə büdcələrin və büdcədənkənar fond¬la¬rın maliyyə planlarının tərtibindən
əvvəl baş verir
Ilkin maliyyə nəzarəti və¬saitlərdən daha səmərəli və qənaətlə istifadə etməyə zəmin ya¬radır
Sual: Aşağıdakı mühakimələr arasından sonradan maliyyə nəzarətinə aid olmayanı seçin (Çəki: 1)
Nəzarət edilən əməliyyatların yerinə yetirilməsi zamanı üçün nəzarət növlərinə aiddir
bu proses bütün səviyyələrdə büdcələrin və büdcədənkənar fond¬la¬rın maliyyə planlarının tərtibindən
əvvəl baş verir
maliyyə əməliyyatları başa çatdıqdan son¬ra aparılır
maliyyə əməliyyatları başa çatdıqdan son¬ra maliyyə hesabat sənədlərinin düz¬gün tərtib edilməsini
müəyyən edir
maliyyə əməliyyatları başa çatdıqdan son¬ra mühasibat sənədlərinin düz¬gün tərtib edilməsini müəyyən
edir

Sual: “Bu tədbirlər Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən büdcə fəaliyyətinin qanuniliyini və
məqsədəuyğunluğunu yoxlamağa istiqamətlənir”. Bu ifadə fəaliyyət sahəsindən asılı olaraq hansı nəzarət
növünə aid edilir. (Çəki: 1)
büdcə
vergi
valyuta
kredit
sığorta
Sual: Büdcə nəzarətinin subyektləri.Yanlış variantı seçin: (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatası
Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
İcra hakimiyyəti və orqanlarının nəzarət-təftiş xidmətləri
Sual: Vergi yoxlamasının mahiyyətini xarakterizə edən əsas elementlər verilmişdir.Aid olmayanı qeyd edin:
(Çəki: 1)
Vergi yoxlamasının məqsədi
Vergi yoxlamasının subyekti
Vergi yoxlamasının obyekti
Vergi idarələrinin sayı
Vergi yoxlaması aparılmasının baza üsulu
Sual: Vergi nəzarəti keçirilmə yerinə görə bölünür: (Çəki: 1)
Kameral və səyyar
Kompleks və seçmə
Dövlət və qeyri-dövlət
Planlı və plandankənar
Başdanbaşa və seçmə
Sual: Yoxlamanın təşkili üsuluna görə vergi nəzarəti təsnifləşdirilir: (Çəki: 1)
Kameral və səyyar
Kompleks və seçmə
Dövlət və qeyri-dövlət
Planlı və plandankənar
Başdan-başa və seçmə
Sual: Maliyyə nəzarətinin mülkiyyət formasına görə təsnifatına olanı göstərin: (Çəki: 1)
Dövlət və qeyri dövlət
Səyyar və kameral
Ilkin, cari və sonradan
Daxili,xarici və qarışıq
Faktiki və sənədli
Sual: Dövlət maliyyə nəzarətinin mahiyyətinin əsas cəhətlərini ifadə edən fikirlər içərisində yanlış ifadəni seçin:
(Çəki: 1)
səhvlərin və sui-istifadələrin aşkara çıxarılması
onların aradan qaldırılmasının təmin olunması
elmi cəhətdən əsaslandırılmış maliyyə strategiyasının hazırlanması
səhvlərin və sui-istifadələrin meydana gəlməsi amillərinin təhlili
gələcəkdə onların qarşısının alınması üzrə tədbirlərin (profilaktik və s.) işlənib hazırlanması
Sual: Preventiv maliyyə nəzarəti hansı maliyyə nəzarətidir? (Çəki: 1)
səyyar
kameral
ilkin
cari

sonradan
Sual: Nəzarət subyektləri baxımından maliyyə nəzarətinin təsnifatına daxil deyil: (Çəki: 1)
Qeyri – dövlət nəzarəti
Kameral nəzarət
Dövlət nəzarəti
Bələdiyyə nəzarəti
Daxili nəzarət.
Sual: Həyata keçirilmə vaxtına görə maliyyə nəzarətinin təsnifatı hansı variantda öz əksini tapır: (Çəki: 1)
təhlil, təftiş
sonradan, ilkin, təhlil.
ilkin, cari, sonradan,
ilkin, cari, təhlil
kameral və səyyar
Sual: Fəaliyyəti sahəsinə görəmaliyyə nəzarətinin tərkibinə daxildir: (Çəki: 1)
Vergi, büdcə, statistik.
Sığorta, vergi, büdcə
Büdcə, vergi, qiymət
Sığorta, texniki t, büdcə
Büdcə,vergi, inzibati
Sual: Aparılma yerinə görə maliyyə nəzarəti fərqləndirilir: (Çəki: 1)
Kameral nəzarət, sənədli nəzarət.
Səyyar nəzarət, sənədli nəzarət
Sənədli nəzarət, ilkin nəzarət.
Səyyar nəzarət, kameral nəzarət
Kameral nəzarət. Ilkin nəzarət
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı AR-nın Maliyyə Nazirliyi çərçivəsində operativ maliyyə nəzarətini həyata
keçirir. Düzgün variantı seçin: (Çəki: 1)
Müəssisələr
Vergi departamentləri
Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
Vergi idarələri
Gömrük idarələri
Sual: Həyata keçirilmə vaxtına görə maliyyə nəzarəti neçə hissəyə ayrılır və hansılardır? (Çəki: 1)
2-cari və ilkin
1-cari
3-ilkin, carivəsonradan
2-cari və sonradan
2-ilkin v əaylıq
Sual: Kameral yoxlama aparılması haqqında əmrdə göstərilmir: (Çəki: 1)
Müfəttişlərqrupununtərkibininmüəyyənolunması
Bilavasitə yoxlanılan təşkilatın yerləşdiyi ünvan
Yoxlamanın başa çatdırılması tarixi
Yoxlamanın başlaması tarixi
Yoxlanılması lazım olan fəaliyyət və əməliyyatlar
Sual: Səyyar maliyyə nəzarətinə aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
Səyyar maliyyə nəzarəti planlı ola bilər
Plandankənar səyyar yoxlama müfəttiş qruppu tərəfindən təşkilatın yerləşmə və yaxud fəaliyyət yeri üzrə
keçirilir

plandankənar səyyar maliyyə nəzarəti müəsisələrin təqdim etdiyi sənədlər üzrə maliyyə orqanlarında
həyata keçirilir
Planlı səyyar maliyyə nəzarəti müəssisənin fəaliyyət göstərdiyi yerdə keçirilir
Planlı səyyar maliyyə nəzarəti keçirilməsi haqqından əzarət obyektinə əvvəlcədən məlumat verilir
Sual: Nəzarəti həyata keçirən şəxslərin və idarə edilən subyektin qarşılıqlı münasibətlərinin strukturu üzrə
aşağıdakı nəzarət növləri ayırd edilir: (Çəki: 1)
daxili nəzarət, xaricinəzarət
qarışıq nəzarət, xüsusi nəzarət
daxili nəzarət, xüsusi nəzarət
xarici nəzarət, planlı nəzarət
xüsusi nəzarət, xarici nəzarət
Sual: Nəzarətedilənəməliyyatlarınyerinəyetirilməsianı üçünaşağıdakınəzarətnövləriayırdedilir: (Çəki: 1)
İlkin nəzarət, tematik yoxlama
Operativ yoxlama, kompleks yoxlama
Cari nəzarət, kompleks nəzarət
cari nəzarət, ilkin nəzarət
Sonradan nəzarət, tematik nəzarət
Sual:
Nəzarətinkeçirilməsiprosesindəidarəedilənsubyektinəməliyyatınıntutumuüzrəaşağıdakınəzarətnövləriayırdedilir:
(Çəki: 1)
Kompleks nəzarət, ilkin nəzarət
kompleks nəzarət, tematik nəzarət
Tematik nəzarət, ilkin nəzarət
Tematik nəzarət, cari nəzarət
Sənədli nəzarət, təhlil
Sual: Kameral yoxlamanın keçirilmə müddəti neçə aydan çox olmalıdır? (Çəki: 1)
5 ay
6 ay
7 ay
9 ay
10 ay
Sual: Kameral yoxlama müddəti onu təyin etmiş orqanın rəhbəri tərəfindən nə qədər müddətə uzadıla bilər?
(Çəki: 1)
1 il
6 ay
1 ay
2 ay
3 ay
Sual: Maliyyə nəzarətinin növü: (Çəki: 1)
Planlı maliyyə nəzarəti
Təhlil
Təftiş
Əsaslandırma
Mühasibat nəzarəti
Sual: Səyyaryoxlamanecəolabilər? (Çəki: 1)
Sənədli
Faktiki
Planlı və plandankənar
Sənədli və faktiki
Operativ

Sual: Təşəbbüslü nəzarət kimin qərarı ilə müəyyən edilir: (Çəki: 1)
Dövlətin
Maliyyə Nazirliyinin
Vergilər Nazirliyinin
Təsərrüfat subyektinin
Hesablama Palatasının
Sual: Müəssisənin, təşkilatın təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin müəssisənin rəhbəri tərəfindən müəyyənləşdirilmiş
qrup tərəfindən yoxlanması bunlardan hansına aiddir? (Çəki: 1)
Dövlət nəzarəti
Sistemdaxili nəzarəti
Təsərrüfat daxili nəzarəti
İctimai nəzarət
Şəxsi nəzarət
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Sual: Qeyd olunanlar arasında maliyyə nəzarətinin təşkilinin 3 forması göstərilmişdir. Bunlar hansılardır: (Çəki:
1)

Mülki qanunvericilik çərçivələrində nəzarətin həyata keçirilməsi

Prosessual qanunvericilik çərçivələrində nəzarətin həyata keçirilməsi
Beynəlxalq qanunvericilik çərçivəsində nəzarətin həyata keçirilməsi
İqtisadi qanunvericilik çərçivəsində nəzarətin həyata keçirilməsi

İnzibati qanunvericilik çərçivələrində nəzarətin həyata keçirilməsi
Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyə nəzarəti forması anlayışını ifadə edir. (Çəki: 1)
hər bir sistemin formalaşması, fəaliyyəti və təkmilləşməsinin əsasında olan ilkin başlanğıcdır
nəzarət subyektlərinin onun icrası zamanı hüquq və öhdəliklərini müəyyən edən nəzarət prosesinin xarici
xarakteristikasıdır
keyfiyyətli nəzarətin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan dövlət maliyyə nəzarəti orqanları peşəkar bilik və
təcrübəsinin məcmusudur
istənilən peşəkar məsələlərin baxılmasına yanaşmanın təsirsiz fikir formalaşmasına tətbiq edilən nəzarətdir
e) yoxlayıcının üzərinə peşəkar və işgüzar münasibətlərdə səmimi və dürüst olmaq öhdəliyi qoyur
Sual: İnzibati qanunvericilik çərçivələrində fəaliyyət göstərən orqanlara aid deyil: (Çəki: 1)
AR Hesablama Palatası
Kommersiya auditor təşkilatları
Dövlət maliyyə nəzarəti orqanları
Bələdiyyə maliyyə nəzarəti orqanları
Təşkilatların daxili nəzarət orqanları
Sual: İnzibati qanunvericilik çərçivələrində maliyyə nəzarətinin xüsusiyyətlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
Nəzarət tədbirinin təyin edilməsi haqqında inzibati xarakterli xüsusi aktın mövcudluğu
Nəzarət edilən şəxslərin nəzarət prosesləri və yaxud nəzarətçiləri seçməkdən imtinanın mümkünsüzlüyü
Nəzarət prosesində tərəflərin hüquq və öhdəliklərini nizamlayan İnzibati xarakterli aktın mövcudluğu
Nəzarət edilən şəxs tərəfindən göstərilən xidmətlərin ödənilməsi
Yuxarı təşkilatlara nəzarətçilərin hərəkətləri haqqında şikayət vermək imkanı
Sual: İnzibati sahədə yoxlamanın fərdi halını hansı yoxlama təşkil edir (Çəki: 1)

Qarışıq nəzarət
Qarşılıqlı yoxlama
Kompleks nəzarət
Tematik nəzarət
Fərdi yoxlama
Sual: Qarşılıqlı yoxlama ilə bağlı aşağıda sadalanan hansı variant doğrudur? (Çəki: 1)
müstəqil hüquqi əhəmiyyət daşımaqla kompleks nəzarət çərçivəsində həyata keçirilir
müstəqil hüquqi əhəmiyyət daşıyır və yalnız faktiki nəzarət çərçivələrində həyata keçirilir
müstəqil hüquqi əhəmiyyət daşımır və yalnız səyyar və kameral vergi yoxlaması çərçivələrində həyata
keçirilir
müstəqil hüquqi əhəmiyyət daşımaqla səyyar və kameral vergi yoxlaması çərçivələrində həyata keçirilir
beynəlxalq əhəmiyyətə malik olmaqla yalnız səyyar və kameral vergi yoxlaması çərçivələrində keçirilir
Sual: Mülki qanunvericilik əsasında maliyyə nəzarətinin özünəməxsus xarakteristikasına aid olmayanı seçin:
(Çəki: 1)
nəzarət edən orqanın sərbəst seçimi
Xidmətin göstərilməsinə dair mülki-hüquqi müqavilənin bağlanması
Nəzarət edilən şəxs tərəfindən göstərilən xidmətlərin ödənilməsi
Müqavilənin pozulması azadlığı
Yuxarı təşkilatlara nəzarətçilərin hərəkətləri haqqında şikayət vermək imkanı
Sual: Maliyyə nəzarətinin prosessual qanunvericilik çərçivəsində olan fərqləndirici xüsusiyyətlərinə aid olmayanı
seçin: (Çəki: 1)
istintaq ya məhkəmə tərəfindən nəzarət tədbirlərinin təyin edilməsi.
mühasib-ekspertə təqdim edilən materialların həcmini müstəntiq tərəfindən təyin edilməsi
Müqavilənin pozulması azadlığı
müttəhimin məhkəmə – mühasibat ekspertizasının qərarnaməsi ilə tanış olandan sonra, siyahıya
ekspertiza həlli üçün bəzi məsəlləri artırmaq üçün xahiş ərizəsini yazması
Məhkəmə qərarının çıxarılması üçün nəzarət nəticələrinin əhəmiyyəti
Sual: Hesablama Palatasının həyata keçirdiyi nəzarətin əsas formaları hansılardır: (Çəki: 1)
tematik yoxlamalar və təftişdir
kompleks yoxlamalar və müşahidə
tematik yoxlamalar və müşahidə
plandankənar yoxlamalar və təhlil
tematik yoxlamalar və eksperiment aparmaq
Sual: Maliyyə nəzarətinin təşkili formalarını göstərin: (Çəki: 1)
tematik və kompleks
səyyar və kaneral
dövlət və qetri-dövlət
mülki və inzibati
daxili və xarici
Sual: İnzibati sahədə yoxlamanın fərdi halını hansı yoxlama təşkil edir? (Çəki: 1)
qarışııq yoxlama
birbaşa yoxlama
qarşılıqlı yoxlama
sərbəst yoxlama
faktiki yoxlama
Sual: Qarşılıqlı yoxlama müstəqil hüquqi əhəmiyyət daşımadığı üçün hansı vergi yoxlaması çərçivələrində
keçirilir? (Çəki: 1)
Dövlət və qeyri dövlət
Səyyar və kameral
Ilkin, cari və sonradan
Daxili,xarici və qarışıq

Faktiki və sənədli
Sual: Qarşılıqlı yoxlamanı ifadə etməyən mülahizəni seçin: (Çəki: 1)
müstəqil hüquqi əhəmiyyət daşımır
yalnız səyyar və kameral vergi yoxlaması çərçivələrində keçirilir
müvafiq sənədlərin tələb edilməsi ilə keçirilir
inzibati sahədə yoxlamanın fərdi halını təşkil edir
qarşılıqlı vergi yoxlamasının statusu AR “Büdcə sistemi haqqında”qanunun müvafiq maddəsi ilə müəyyən
edilmişdir
Sual: Bu yoxlama müxtəlif sənədlərin birləşməsini və yaxud yoxlanan təşkilatın və yaxud digər təşkilatalarda
müxtəlif bölmələrdə olan eyni sənədin bir neçə nüsxələrinin müqayisə edilməsindən ibarətdir. Qeyd olunan fikir
hansı yoxlamanı ifadə edir? (Çəki: 1)
qarışııq yoxlama
birbaşa yoxlama
sərbəst yoxlama
qarşılıqlı yoxlama
faktiki yoxlama
Sual: İnzibati qanunvericilik çərçivəsində maliyyə nəzarətinin xüsusiyyətlərini əks etdirmir: (Çəki: 1)
Maliyyə nəzarəti üzrə inzibati tədbirlərin tətbiq edilməsi imkanı
Nəzarət prosesində tərəflərin hüquq və öhdəliklərini qarşılıqlı razılıq əsasında müəyyən edilməsi
Yuxarı təşkilata nəzarətçilərin hərəkəti haqqında şikayət vermək imkanı
Nəzarət tədbirlərinin təyin olunması haqda inzibat xarakterli xüsusi aktın mövcudluğu
Nəzarət edilən şəxslərin nəzarət prosesindən imtina etməsinin mümkünsüzlüyü
Sual: Mülki qanunvericilik əsasında maliyyə nəzarətinin xüsusiyyətlərinə daxil edilmir: (Çəki: 1)
Nəzarət edən orqanın sərbəst seçimi
Maliyyə nəzarətinin nəticəsinə etinasız münasibətin mümkünlüyü
Maliyyə nəzarətinin keçirilməsi haqqında nəzarət edən subyektin inzibati qərarı
Müqavilənin pozulması azadlığı
Nəzarət edilən şəxs tərəfindən xidmətlərin ödənilməsi
Sual: Maliyyə nəzarətinin prosessual qanunvericilik çərçivəsində olan fərqləndirici xüsusiyyətlərinə uyğun deyil:
(Çəki: 1)
İstintaq orqanı tərəfindən nəzarət tədbirlərinin təyin edilməsi
Mühasib – ekspertə təqdim edilən materialların həcminin müstəntiq tərəfindən müəyyənləşdirilməsi
Nəzarətin nəticəsinin baxılmasının xüsusi prosessual xarakteri
nəzarət edilən subyektin nəzarət tədbirlərindən imtina etməsinin mümükünlüyü
Məhkəmə qərarlarının çıxarılması üçün nəzarət nəticələrinin əhəmiyyəti
Sual: Maliyyə nəzarətinin keçirilməsi haqqında nəzarət edən subyektin inzibati qərarımaliyyə nəzarətinin
təşkilinin hansı formasına aid edilir? (Çəki: 1)
Mülki qanunvericilik çərçivələrində nəzarətin həyata keçirilməsi
Prosessual qanunvericilik çərçivələrində nəzarətin həyata keçirilməsi
Beynəlxalq qanunvericilik çərçivəsində nəzarətin həyata keçirilməsi
İqtisadi qanunvericilik çərçivəsində nəzarətin həyata keçirilməsi
İnzibati qanunvericilik çərçivələrində nəzarətin həyata keçirilməsi
Sual: Nəzarət edən orqanın sərbəst seçimi maliyyə nəzarətinin təşkilinin hansı formasına aid edilir? (Çəki: 1)
Mülki qanunvericilik çərçivələrində nəzarətin həyata keçirilməsi
Prosessual qanunvericilik çərçivələrində nəzarətin həyata keçirilməsi
Beynəlxalq qanunvericilik çərçivəsində nəzarətin həyata keçirilməsi
İqtisadi qanunvericilik çərçivəsində nəzarətin həyata keçirilməsi
İnzibati qanunvericilik çərçivələrində nəzarətin həyata keçirilməsi

Sual: Nəzarət edilən şəxs tərəfindən göstərilən xidmətlərin ödənilməsi hansıqanunvericilik çərçivələrində
maliyyə nəzarətinin təşkili formasına aid edilir? (Çəki: 1)
İqtisadi
Beynəlxalq
Mülki
Prosessual
İnzibati
Sual: Hansı qanunvericilik çərçivələrində maliyyə nəzarətinin təşkili formasına müqavilənin pozulması azadlığı
xüsusiyyəti aid edilir? (Çəki: 1)
Prosessual
İnzibati
İqtisadi
Beynəlxalq
Mülki
Sual: Hansı qanunvericilik çərçivələrində maliyyə nəzarətinin təşkili formasına istintaq ya məhkəmə tərəfindən
nəzarət tədbirlərinin təyin edilməsi aid edilir? (Çəki: 1)
Prosessual
İnzibati
İqtisadi
Beynəlxalq
Mülki
Sual: Bu yoxlama müstəqil hüquqi əhəmiyyət daşımır. Söhbət hansı yoxlamadan gedir? (Çəki: 1)
qarşılıqlı yoxlama
qarışııq yoxlama
birbaşa yoxlama
sərbəst yoxlama
faktiki yoxlama
Sual: Maliyyə nəzarətinin təşkili forması hansıdır? (Çəki: 1)
mülki
təşkilati
beynəlxalq
İqtisadi
siyasi
Sual: Maliyyə nəzarətinin təşkili formaları hansı qanunvericilik çərçivələrində nəzarətin həyata keçirilməsini
nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
İqtisadi,mülki və inzibati
daxili, xarici və beynəlxalq
siyasi və iqtisadi
mülki, inzibati və prossesual
mülki, inzibati və təşkilati
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Sual: Aşağıdakılardan hansı prinsip anlayışını ifadə edir. (Çəki: 1)
hər bir sistemin formalaşması, fəaliyyəti və təkmilləşməsinin əsasında olan ilkin başlanğıcdır

nəzarət subyektlərinin onun icrası zamanı hüquq və öhdəliklərini müəyyən edən nəzarət prosesinin xarici
xarakteristikasıdır
keyfiyyətli nəzarətin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan dövlət maliyyə nəzarəti orqanları peşəkar bilik və
təcrübəsinin məcmusudur
istənilən peşəkar məsələlərin baxılmasına yanaşmanın təsirsiz fikir formalaşmasına tətbiq edilən nəzarətdir
yoxlayıcının üzərinə peşəkar və işgüzar münasibətlərdə səmimi və dürüst olmaq öhdəliyi qoyur
Sual: Maliyyə nəzarəti prinsipləri normativ sənədlərdə əks olunma səviyyəsinə görə fərqlənir: Aid olmayanı
seçin: (Çəki: 1)
Beynəlxalq hüquqi aktlarda birbaşa göstərilən prinsiplər;
KİV –də göstərilən prinsiplər
AR qanunlarında birbaşa göstərilən prinsiplər;
Başqa normativ sənədlərdə göstərilən prinsiplər
Normativ sənədlərdə öz əksini tapmayan prinsiplər
Sual: Maliyyə nəzarətinin təşkili prinsiplərinə aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
Düzgünlük prinsipi
Peşə səriştəliliyi və lazımi dəqiqlik prinsipi
Məxfilik prinsipi
Peşə davranışı prinsipi
Təminatlılıq
Sual: Səmərəlilik prinsipinə aid edilməyəni göstərin:: (Çəki: 1)
məsrəflərlə faydalı səmərə arasında optimal nisbət;
lüzumsuz (qeyri-məhsuldar) məsrəflərin olmaması (qənaətcillik);
minimum məsrəflə müəyyən məqsədə nail olunması
dövlətin material qiymətlilərinin (dövlət əmlakının) qorunub saxlanmasına nəzarət
dəqiq müəyyən edilmiş həcmdə resursların köməyi ilə maksimum nəticənin əldə edilməsi
Sual: Auditor öz peşəkar vəzifə borcunu yerinə yetirərkən aşağıdakı etik prinsiplərə əməl etməlidir. Aid
olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
Düzgünlük
Obyektivlik
Balanslaşdırma
Məxilifk
Peşə davranışı
Sual: Düzgünlük prinsipi yoxlayıcının üzərinə hansı öhdəliyi qoyur? (Çəki: 1)
Peşəkar və ya işgüzar münasibətlər nəticəsində əldə edilmiş informasiyanın açıqlanması
Peşəkar xidmətlər göstərərkən tətbiq olunan texniki və peşə standartlarına uyğun şəkildə səylə hərəkət
etmək
Peşəkar və işgüzar münasibətlərdə səmimi və dürüst olmaq
Peşəkar və ya işgüzar münasibətlər nəticəsində əldə edilmiş məxfi informasiyadan şəxsi məqsədlər və ya
üçüncü tərəflərin məqsədləri üçün istifadə etmək
Peşə biliklərini və vərdişlərini müştəriyə və ya işəgötürənə ixtisaslı peşəkar xidmətlər göstərməyə imkan
verən səviyyədə saxlamaq
Sual: Hansı prinsip idarəetmənin təşkilinin tətbiqini və məqsədə doğru yönəldilməsini təyin edir? (Çəki: 1)
Aşkarlıq prinsipi
Obyektivlik
Məxfilik
Nəzarətin nəticələrinin əsaslandırılması prinsipi
Planlaşdırma prinsipi
Sual: Auditor öz peşəkar vəzifə borcunu yerinə yetirərkən əməl etməlidir:Aid olmayanı göstərin? (Çəki: 1)
ədalətli olmalı
sifarişçiyə lazımi dərəcədə qayğı, səriştə və məsuliyyətlə xidmət göstərməli
sifarişçinin razılığı olmadan informasiyanı yaymamalı və açıqlamamalı

peşə biliklərini daim artırmalı
sifarişçinin razılığı olmadan informasiyanı öz məqsədləri üçün istifadə edə bilər
Sual: Auditorların gündəlik işlərində rəhbər tutmalı olduqları dəyər və prinsipləri əks etdirən əhatəli sənəd
hansıdır? (Çəki: 1)
Daxili audit haqqındaAzərbaycanRespublikasınınQanunu
EtikaMəcəlləsi
Lima Bəyannaməsi
Auditor xidməti haqqında AzərbaycanRespublikasınınQanunu
HesablamaPalatasıhaqqındaAzərbaycanRespublikasınınQanunu
Sual: Keyfiyyətli nəzarətin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan dövlət maliyyə nəzarəti orqanları işçilərinin, daxili
nəzarət xidmətləri və təftiş komissiyalarının üzvlərinin peşəkar bilik və təcrübəsinin məcmusunu hansı prinsip
ifadə edir? (Çəki: 1)
Aşkarlıq prinsipi
Obyektivlik prinsipi
Məxfilik prinsipi
Peşəkarlıq prinsipi
Peşə davranışı prinsipi
Sual: Auditor öz peşəsinin yüksək nüfuzunu qazanmalı, onu qorumalı və bu nüfuza xələl gətirən hər hansı
hərəkətdən çəkinməlidir. Bu ifadə hansı prinsipi əks etdirir? (Çəki: 1)
Düzgünlük
Obyektivlik
Məxfilik
Peşə davranışı
Peşə normaları
Sual: Aşağıda sadalanan prinsiplərdən hansı bu ifadəni əks etdirir –“Auditorlar sifarişçinin və ya işəgötürənin
təlimat və göstərişlərini lazımi qayğı və diqqətlə elə səviyyədə yerinə yetirməlidir ki, göstərilən xidmətlər
düzgünlük, obyektivlik və müstəqillik tələblərinə zidd olmasın” (Çəki: 1)
Peşə normaları
Düzgünlük
Obyektivlik
Məxfilik
Peşə davranışı
Sual: Auditor öz peşə vəzifələrini yerinə yetirilməsində düzgün mövqe tutmalıdır – bu ifadəni hansı prinsiplə
izah edərdiniz? (Çəki: 1)
Peşə normaları
Düzgünlük
Obyektivlik
Məxfilik
Peşə davranışı
Sual: Hüquqi normaların ciddi yerinə yetirilməsini və nəzarət tədbirlərinin nəticələrinə görə vəzifəli şəxslərə
məsuliyyət həvalə edilən zaman hansı prinsip tələb edilir? (Çəki: 1)
Peşə normaları
Düzgünlük
Obyektivlik
Qanunçuluq
Peşə davranışı
Sual: Hansı prinsip bütün peşəkar auditorların üzərinə qərəzlilik və ya üzgörənlik, mənafelərin toqquşması və
ya başqa şəxslərin təsir göstərməsi səbəbindən öz peşəkar və ya işgüzar mülahizəni təhlükəyə məruz
qoymamaq öhdəliyi qoyur? (Çəki: 1)
Peşə normaları
Düzgünlük

Obyektivlik
Qanunçuluq
Peşə davranışı
Sual: Hansı prinsip yoxlayıcının üzərinə peşəkar və işgüzar münasibətlərdə səmimi və dürüst olmaq öhdəliyi
qoyur? (Çəki: 1)
Düzgünlük prinsipi
Peşə normaları prinsipi
Obyektivlik prinsipi
Qanunçuluq prinsipi
Peşəkar səriştəliliyi və lazımi dəqiqlik prinsipi
Sual: Hansı prinsip peşəkar xidmətlər göstərərkən tətbiq olunan texniki və peşə standartlarına uyğun şəkildə
səylə hərəkət etmək öhdəliyi qoyur? (Çəki: 1)
Düzgünlük prinsipi
Effektivlik prinsipi
Obyektivlik prinsipi
Qanunçuluq prinsipi
Peşəkar səriştəliliyi və lazımi dəqiqlik prinsipi
Sual: Normativ sənədlərdə əks olunma səviyyəsinə görə maliyyə nəzarətiprinsipləri fərqlənir. Səhv olanı
göstərin. (Çəki: 1)
beynəlxalq hüquqi aktlarda birbaşa göstərilən prinsiplər
AR qanunlarında birbaşa göstərilən prinsiplər
Başqa normativ sənədlərdə göstərilən prinsiplər
Normativs ənədlərdə öz əksini tapmayan prinsiplər
Yoxlama aktlarında birbaşa göstərilən prinsiplər
Sual: Maliyyə nəzarətinin standartlarına görə aşağıdakılar səriştəlik prinsiplərini müəyyən edir.
Səhvolanıgöstər. (Çəki: 1)
peşəkar səriştəlikdən kənara çıxılan xidmətlərdən istifadə etmək
Nəzəri və peşəkar hazırlıq
Nəzarətçilərin peşə bilik və bajarıqlarını fasiləsiz peşəkar təlim keçirmək yolu ilə təkmilləşdirmək
Nəzarət orqanının işçiləri yoxlama prosesində lazımi səriştə göstərməlidirlər
Planlaşdırılan nəzarətin bütün məsələləri üzrə nəzarət lazımi biliklərə və səriştəyə malik olan işçilər
tərəfindən həyata keçirilməlidir.
Sual: Auditorhansıhərəkətlərietməməlidir? (Çəki: 1)
Təklif edə bildikləri xidmətləri, malik olduqları ixtisası şişirtməmək və ləkələyici istinadlar etmək
Dürüst və səmimi olmaq
İnformasiyanın məxfiliyini saxlamaq
Peşə standartlarına uyğun şəkildə hərəkət etmək
Obyektiv olmaq
Sual: Maliyyə nəzarətinin təşkili prinsiplərinə aid olmayanı göstərin. (Çəki: 1)
Müstəqillik prinsipi
Qanunçuluq prinsipi
Obyektivlik prinsipi
Aşkarlıq prinsipi
Qərəzçilik prinsipi
Sual: Maliyyənəzarətinintəşkiliprinsiplərinəaiddeyil. (Çəki: 1)
Səyyar yoxlama prinsipi
Peşə səriştəliyi və lazımi dəqiqlik prinsipi
Məxfilik prinsipi
Peşə davranışı prinsipi
Nəzarəti həyata keçirmənin iqtisadi xərclər və effektivlik prinsipi

Sual: Maliyyənəzarətinintəşkiliprinsipləri. Səhv olanı göstər. (Çəki: 1)
Qanunçuluq prinsipi
Düzgünlük prinsipi
Tələbkarlıq prinsipi
Peşə davranışı prinsipi
Aşkarlıq prinsipi
Sual: Hansı maliyyə nəzarətin təşkili prinsipi deyil7 (Çəki: 1)
Peşə davranışı
Düzgünlük
Qanunçuluq
Çeviklik
Peşə səriştəliyi və lazımi dəqiqlik
Sual: Hesablama Palatası büdcənin icrasına nəzarəti aşağıdakı prinsiplər əsasında həyata keçirir: (Çəki: 1)
Qanulilik, gizlilik
Obyektivlik, müstəqillik
ədalətlilik, subyektivlik
müstəqililik, gizlilik
qanulilik, subyektivlik
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Sual: Nəzarət orqanlarının hüquqlarına aid olmayanı seçin : (Çəki: 1)
Yoxlanılan obyektlərinə sərbəst gəlmə
Nəzarətçinin fəaliyyətindən şikayət etmə hüququ
Əmlakın fiziki mövcudluğunu yoxlamaq hüququ (inventarlaşma)
Obyektlərin və yerlərin möhürlənmə hüququ
Bütün sənədləşmənin yoxlama hüququ
Sual: Aşağıdakı variantlar arasından nəzarət orqanlarının hüquqlarına aid olmayanı seçin : (Çəki: 1)
Saat 2000-dən 800-dək nümunələri götürülmək hüququ
Rəhbərin iştirakını tələb etmə hüququ
İzahatların alınması hüququ
Ekspertlərin yoxlamaya cəlb edilməsi hüququ
Sorğunun üçüncü tərəflərə göndərilməsi hüququ
Sual: Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının müfəttişlərinin hüquqları hansı Qanunda öz əksini
tapmışdır: (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikası "Hesablama palatası haqqında"
Azərbaycan Respublikası "Büdcə sistemi haqqında"
Azərbaycan Respublikası "Auditorlar palatası haqqında"
Azərbaycan Respublikası "Maliyyə nəzarətinin təşkili haqqşnda"
Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi
Sual: Kənar auditorların hüquqları hansı Qanunda əks olunmuşdur. (Çəki: 1)
"Hesablama palatası haqqında" Qanun
"Büdcə sistemi haqqında"Qanun
“Auditorların fəaliyyəti haqqında” Qanun

"Auditorlar palatası haqqında"Qanun
"Maliyyə nəzarətinin təşkili haqqşnda"Qanun
Sual: Nəzarət orqanları və onların vəzifəli şəxslərinin öhdəliklərinə aid olmayanı gostər: (Çəki: 1)
Sənədlərin lazımi şəkildə qorunması öhdəliyi
İnformasiyanın bildirilməsi öhdəliyi
Yoxlanılan təşkilatların məlumatlandırılmasıöhdəliyi
Nəzarət prosesinin sənədləşdirilməsi öhdəliyi
Nəzarət nəticələrinə görə yekun sənədin tərtibi öhdəliyi
Sual: Daxili nəzarətçilərin öhdəliklərinə aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
aşkar olmuş qanun pozuntularının aradan qaldırılması üzrə tövsiyələr və göstərişlər işləyib hazırlamalı;
qanun pozuntularının aradan qaldırılması üzrə tövsiyələrin və göstərişlərin yerinə yetirilməsinə nəzarəti
həyata keçirməli;
işçiləri daxili nəzarətin reallaşdırılması zamanı yaranan məsələlər üzrə konsultasiya etməli;
çatışmamazlıqların aradan qaldırılması öhdəliyi;
rəhbərliyə növbəti informasiyanı öz vaxtında çatdırmalı
Sual: Yoxlanılan fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqlarına aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
Təqdim edilməsi qanunlarda və digər normativ hüquqi aktlarda nəzərdə tutulmuş informasiyanı almaq
hüququ
Obyektlərin və yerlərin möhürlənmə hüququ
Nəzarətin aparılması zamanı iştirak etmə
Nəzarətin yekunları üzrə sənədlərlə tanış olmaq hüququ
Nəzarətçinin fəaliyyətindən şikayət etmə hüququ
Sual: Yoxlanılan fiziki və hüquqi şəxslərin öhdəliklərinə aid edilməyən variantları seçin: (Çəki: 1)
Nəzarət üçün şəraitin təmin edilməsi öhdəliyi
Sənədləri təqdim etmə öhdəliyi
İzahat vermə öhdəliyi
aşkar olmuş qanun pozuntularının aradan qaldırılması üzrə tövsiyələr və göstərişlər işləyib hazırlamalı
Çatışmamazlıqların aradan qaldırılması öhdəliyi
Sual: Əmlakın fiziki mövcudluğunu yoxlamaq hüququ (inventarlaşma) hansı subyektə aiddir? (Çəki: 1)
Yoxlanılan fiziki şəxslərin hüquqlarına
Yoxlanılan hüquqi şəxslərin hüquqlarına
maliyyə nəzarəti orqanlarının hüquqlarına
yoxlanılan təşkilatın rəhbərliyinin hüququna
variantların hamısına
Sual: Nəzarət üçün şəraitin təmin edilməsi öhdəliyi kimə aiddir? (Çəki: 1)
yoxlanılan hüquqi və fiziki şəxslərə
nəzarətçi orqanlara
daxili nəzarət orqanlarına
dövlət nəzarət orqanlarına
səyyar nəzarət orqanlarına
Sual: Nəzarət prosesinin sənədləşdirilməsi öhdəliyi kimə aiddir? (Çəki: 1)
Yoxlanılan fiziki şəxslərə
Yoxlanılan hüquqi şəxslərə
Nəzarət orqanları və onların vəzifəli şəxslərinə
Yoxlanılan təşkilatın rəhbərliyinə
heç birinə
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı Hesablama Palatasının funksiyalarına aid deyil? (Çəki: 1)
dövlət büdcəsinin layihələrinə rəy verir
büdcədənkənar dövlət fondlarının büdcələrinin layihələrinə rəy verir;

büdcənin kassa üzrə əməliyyatların hesabatını aparır
dövlət büdcəsi təyinatı üzrə vaxtında icrasına nəzarəti həyata keçirir
dövlət büdcəsinin icrası barədə illik hesabata və müvafiq qanun layihələrinə rəy verir
Sual: Xəzinədarlıq səlahiyyətlərinin reallaşması məqsədi ilə hansı hüquqa malikdir. Yalnış olanı qeyd edin:
(Çəki: 1)
aparılmış nəzarət tədbirləri nəticəsində aşkar edilmiş hüquqpozuntuları barədə məlumatları Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisinə təqdim etmək
müəyyən edilmiş sahənin fəaliyyətində lazımı ekspertiza, analiz və qiymətləndirmə, həmçinin elmi
tədqiqatlar aparılmasını təşkil etmək
xəzinənin ərazi orqanlarının fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirmək
müəyyən olunmuş qaydada müəyyən edilmiş sahənin fəaliyyəti məsələləri üzrə lazımı qərar çıxarmaq üçün
məlumat tələb etmək və almaq
AR Maliyyə Nazirliyinin razılığı ilə xəzinədarlığınnin ərazi orqanlarını yenidən qurmaq və ləğv etmək
Sual: Auditorlar Palatasının səlahiyyətlərinə aid deyildir: (Çəki: 1)
sərbəst auditorlardan müəyyən edilmiş formada hesabat almaq
auditor təşkilatlarından müəyyən edilmiş formada hesabat almaq.
dövlət büdcəsinin layihələrinə rəy vermək
Auditor kadrlarını hazırlamaq və təkmilləşdirmək
Auditor təşkilatları təsis etmək
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı daxiliauditorunhüquqularına aid deyil (Çəki: 1)
Zəruri halda təsərrüfat subyektinin vəzifəli şəxsini işdən kənarlaşdırmaq
Təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətini təhlil etmək üçün lazım olan sənədləri tələb etmək
Maliyyə vəsailərindən səmərəli və təyinatı üzrəistifadə edilməsinin düzgünlüyünü araşdırmaq
Zəruri halda təsərrüfat subyektinin vəzifəli şəxsindən əlavə məlumatlar və izahatlar almaq
Auditin nəticələrinə dair rəy bildirmək
Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili Audit Komitəsinin vəzifələrinə aid deyil: (Çəki: 1)
Daxili audit xidmətinin əsasnaməsini təsdiq edir
Daxiliauditplanlarınıtəsdiqedir
Dövlət vəsaitlərinin formalaşması istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi
Daxili auditorların vəzifə bölgüsünü təsdiq edir
Daxili audit siyasətini və strategiyasını müəyyən edir, həyata keçirilməsini təmin edir
Sual: Xarici auditorların hüquqları hansı qanunda öz əksini tapmışdır? (Çəki: 1)
Konstitusiyada
HesablamaPalatasıhaqqında
«Auditorfəaliyyəti» haqqında
«VergiMəcəlləsi
«SəhmdarCəmiyyəti»
Sual: Vergi yoxlamasını aparan şəxslərin lazımi şəxslərin yaşayış evlərinə girişi (Çəki: 1)
İcazə verilmir
Vergilər nazirliyinin icazəsi ilə
Yalnız məhkəmə qərarıi lə
Mümükündür
Yoxlama vəzifəsi əsasında
Sual: Bunlardanhansıauditorunhüquqlarınaaiddeyil? (Çəki: 1)
Auditin forma və metodlarının sərbəst müəyyənləşdirmək
Sifarişçinin rəhbərlərindən yazılı izahat almaq
Başqa auditor cəlbetmək
Sifarişçinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini yoxlamaq
Müqəssir şəxsləri cəzalandırmaq

Sual: Auditor hansı halda müsbət rəy verə bilməz? (Çəki: 1)
Heç bir halda
Yuxarı təşkilatın icazəsi olmadan
İnamsızlıq, qeyri-müəyyənlik varsa
Qərəzli mövqe tutarsa
Auditorlar palatasının qərarı ilə
Sual: Vergi orqanlarının vəzifələrinə aid edilmir: (Çəki: 1)
Vergi ödəyicilərinin hüquqlarını və qanuni mənafelərini müdafiə etmək.
Vergilərin düzgün hesablanmasına, tam və vaxtında ödənməsinə nəzarət etmək
Büdcənin gəlir hissəsini proqnozlaşdırmaq.
Hesablanmış və daxil olmuş vergilərin uçotunu aparmaq.
Vergi ödəyicilərinin uçotunu aparmaq.
Sual: Sərbəst auditorlar aşağıdakı qaydalara əməl etməlidir. Düzgün olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
Təsərrüfat obyekti auditoru (auditor təşkilatını) sərbəst seçə bilər.
Auditorla sifarişçi arasında müqavilə bağlanılır.
Auditor kommersiya və təsərrüfat fəaliyəti ilə məşğul ola bilməz.
Auditor audit xidmətləri ilə yanaşı maliyyə-bank xidmətlərini də yüksək səviyyədə təmin etməyə borcludur.
Audit xidmətləri haqda müqavilə münasibətlərini aşan qogumlar və işgüzar əlaqələr olduqda auditor
yoxlaması aparıla bilməz.
Sual: Müəssisədə auditor yoxlaması aparılmasını sifariş verə bilər. Belə hüququ olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
Potensial investorlar.
Banklar və digər maliyyə təsisatları.
Rəqib müəssisənin rəhbərliyi
Əməkdaşlar.
Müəssisənin rəhbərliyi.
Sual: Hansı halda səyyar vergi yoxlamasının keçirilməsi zəruridir? (Çəki: 1)
Uçotdan yayınan tədiyyəçilər aşkar edildikdə.
Yeni təsis olunmuş müəssisənin fəaliyyətinin ilk altı ayı müddətində.
Vergi haqq-hesabının təqdim olunması 10 gün gecikdirildikdə.
Vergi haqq-hesabının təqdim olunması 15 gün gecikdirildikdə.
Sadlanan bütün hallarda səyyar vergi yoxlanması təyin olunmalıdır.
Sual: Səyyar vergi yoxlaması keçirildikdə sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsinə yol verilir: (Çəki:
1)
Müəssisənin təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı bütün sənədlər görülə bilər.
Sənədlər və nümunə kimi əşyalar gecə saat 2400-a qədər götürülə bilər;
Vergilərin hesablanması üçün zəruri olmayan sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsi
qadağandır.
Nümunə kimi əşyaların götürülmə həcmi müəssisə rəhbəri və müfəttiş arasında razılığa əsasən müəyyən
edilir.
Sənədlərin yalnız birinci əsli götürülür.
Sual: Nəzarət orqanı və onun vəzifəli şəxsləri tərəfindən nəzarət obyekti haqda əldə edilən bu məlumat
kommersiya sirri sayılır: (Çəki: 1)
Müəssisənin nizamnamə kapitalı haqda məlumatlar.
Nəzarət obyektinin razılığı əsasında aşkarlanan məlumatlar.
Nəzarət obyektinin əldə etdiyi mənfəət və onun istifadəsi haqqında məlumatlar.
Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə tətbiq olunan sanksiyalar haqqında məlumat.
Vergi ödəyicisinineyniləşdirmə nömrəsi haqqında məlumat.
Sual: Xarici auditorun hüququna aid olmayanı göstər: (Çəki: 1)
auditor yoxlanışının aparılmasından və ya audisiya edilən şəxs tərəfindən bütün zəruri sənədlərin təqdim
edilmədiyi halda auditorun nəticəsindəki maliyyə (mühasibat) hesabatının etibarlılığı haqqında öz fikrini ifadə
etməkdən imtina etmək hüququ

obyektlərin və yerlərin möhürlənmə hüququ
əmlakın faktiki mövcudluğunu yoxlama hüququ
yoxlanılan şəxsin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətini yoxlama hüququ
yalnız təşkilatın rəhbərliyinin icazəsi ilə lokal hesablama şəbəkələrində və fərdi kompüter sistemlərində
saxlanılan istənilən yazıların surətini çıxarmaq hüququ
Sual: Vergi nəzarəti həyata keçirildikdə sənədlərin verilməsi barəsində tələb yönəldilən şəxs həmin sənədləri
neçə gün müddətində vergi orqanına təqdim etməlidir? (Çəki: 1)
4
5
6
7
3
Sual: 26. Səyyar vergi yoxlamasını bilavasitə həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsinə tələb olunan
sənədlər vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim edilmədikdə və ya həmin sənədlərin onda olmaması vergi ödəyicisi
tərəfindən bildirildikdə rəsmiləşdirilmə necə həyata keçirilir: (Çəki: 1)
yoxlamanı həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri və vergi ödəyicisi tərəfindən imzalanan hesabat
tərtib edilir
yoxlamanı həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri və vergi ödəyicisi tərəfindən imzalanan akt tərtib
edilir.
yalnız yoxlamanı həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri tərəfindən imzalanan təqdimat tərtib edilir
yoxlamanı həyata keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsləri və vergi ödəyicisi tərəfindən imzalanan təqdimat
tərtib edilir
vergi ödəyicisi tərəfindən akt tərtib edilir
Sual: Sənədlərin və nümunə kimi əşyaların götürülməsinə hansı yoxlama keçirildikdə yol verilir? (Çəki: 1)
yalnız səyyar vergi yoxlaması
yalnız kameral vergi yoxlaması
kameral və səyyar vergi yoxlaması
bütün vergi yoxlamaları
kompleks yoxlama
Sual: Nümunə kimi götürülmüş əşyalar, həmin əşyaların tədqiq edilməsi üçün zəruri olan vaxtı nəzərə almaqla
neçə müddətə götürülə bilər? (Çəki: 1)
yalnız bir həftə
30 gündən artıq olmayan müddətə
2 aylıq
5 iş gününə
7 gündən artıq olmayan müddətə
Sual: Ekspertizanın təyin edilməsi və keçirilməsi zamanı yoxlanılan şəxsin aşağıda göstərilən hüquqları vardır:
Aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
ekspertə qətiyyən etiraz edə bilməz
ekspertin onun tərəfindən göstərilən şəxslərdən təyin edilməsi barədə müraciət etmək
ekspertin rəyinin alınmas ıüçün əlavə suallar təqdim etmək
ekspertiza keçirildikdə vergi yoxlaması keçirən vergi orqanının vəzifəli şəxsinə əvvəlcədən məlumat
verməklə bilavasitə və ya nümayəndəsinin vasitəsi ilə ekspertiza keçirilməsində iştiraketmək
ekspertin rəyi ilə tanış olmaq
Sual: Nəzarət-kassa aparatının çeklərində aşağıdakı məlumatlar olmalıdır:Aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
vergi ödəyicisinin adı;
çekin vurulmasının tarixi və saatı;
obyektin adı və yerləşdiyi ünvan;
malın və ya xidmətin (işin) adı, ölçü vahidi, miqdarı, bir vahidinin qiyməti və yekun məbləğ;
il ərzində vurulmuş çeklərin sayı və nömrəsi;
Sual: Daxili auditorun vəzifələrinə aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)

daxili auditi təsərrüfat subyektinin müvafiq idarəetmə orqanı və ya Audit Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş
iş planına uyğun olaraq həyata keçirir.
daxili auditi həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, əməl etməlidir.
öz vəzifələrinin icrası zamanı fəaliyyətinin qanunvericiliyə uyğun olmasına məsuliyyət daşıyır.
təsərrüfat subyektinin müvafiq idarəetmə orqanına yazılı məlumat verməklə, səlahiyyətinə aid olmayan hər
hansı tapşırığın icrasından imtina etməlidir
dövlət büdcəsinin formalaşması üzərində nəzarəti həyata keçirməlidir
Sual: Daxili auditor hansı hüquqlara malikdir. Aid olmayanı gostərin. (Çəki: 1)
təsərrüfat subyektinin fəaliyyətinin təhlilini aparmaq üçün elektron məlumatlar da daxil olmaqla, pul
vəsaitləri, daşınmaz əmlak, maddi aktivlər və s. barədə sənədləri tələb etmək
maliyyə vəsaitlərindən səmərəli və təyinatı üzrə istifadə edilməsinin düzgünlüyünü araşdırmaq
AR Maliyyə Nazirliyinin razılığı ilə xəzinədarlığın ərazi orqanlarını yenidən qurmaq və ləğv etmək
auditin nəticəsinə dair rəy bildirmək
zəruri hallarda təsərrüfat subyektinin vəzifəli şəxslərindən əlavə məlumatlar və izahatlar almaq
Sual: Sərbəst auditor və auditor təşkilatı aşağıdakı hüquqlara malikdirlər:Yanlısı seçin: (Çəki: 1)
sifarişçinin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinə dair bütün sənədlərlə tanış olmaq və yoxlama üçün onları almaq,
sifarişçinin rəhbərliyindən və işçilərindən yazılı izahat almaq;
səlahiyyətli dövlət orqanlarının sifarişi ilə auditor xidməti göstərərkən müəyyən etdikləri pozuntu və
nöqsanlar haqqında onlar qarşısında məsələ qaldırmaq;
auditin keçirilməsinə müqavilə əsasında başqa auditorları cəlb edə bilməz
yoxlanılan təsərrüfat subyekti tərəfindən audit üçün lazım olan sənədlərin təqdim edilməməsi halında audit
yoxlamasını keçirməkdən imtina etmək
Sual: Sərbəst auditorların və auditor təşkilatlarının vəzifələrinə aid olmayanı qeyd edin: (Çəki: 1)
dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsinə və icrasına nəzarəti həyata keçirmək
auditor yoxlamalarını və digər auditor xidmətlərini keyfiyyətli həyata keçirmək;
sifarişçinin mühasibat uçotunun və hesabatının vəziyyətini, düzgünlüyünü, qüvvədə olan qanunlara və
normativ aktlara uyğunluğunu yoxlamaq;
sifarişçinin tələbi ilə aparılan audit zamanı əldə edilən məlumatı məxfi saxlamaq;
yoxlama gedişində alınmış və ya tərtib edilmiş sənədlərin qorunub saxlanmasını təmin etmək;
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Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı çox hallarda nəzarət tədbirinin səmərəliliyinimüəyyənləşdirir? (Çəki: 1)
Səyyar nəzarətin həyata keçirilməsi
nəzarət tədbirinin məqsədlərinin və tapşırıqlarının düzgün qoyuluşu
müəssisənin vəsaitlərinin vaxtında formalaşması
kameral nəzarətin həyata keçirilməsi
kompleks maliyyə nəzarətinin tətbiqi
Sual: Məlumdur ki, nəzarət tədbirinin planlaşdırılması nəzarətin təşkilinin ümumi prinsiplərinə, eləcə də növbəti
özəl prinsiplərə uyğun olaraq, həyata keçirilməlidir. Bu prinsiplərə aid olmayanı qeyd edin: (Çəki: 1)
planlaşdırmanın kompleksliliyi
planlaşdırmanın fasiləsizliyi
planlaşdırmanın aşkarlılığı
planlaşdırmanın fəallığı
plan tapşırıqlarının konkretliliyi

Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı nəzarətin planlaşdırılmasınınkomplekslilik prinsipinə aiddir: (Çəki: 1)
planlaşdırmanın ilkin tədqiqatlardan başlamış təftişin yekun aktının strukturuna qədər bütün mərhələlərinin
qarşılıqlı bağlılığını və ahəngdarlığını nəzərdə tutur
planda icraçılara dəqiq göstəricilər, müddətlər verilməsini nəzərdə tutur
nəzarətçilər qrupuna verilmiş tapşırıqların təyin edilməsindən və planlanşdırma mərhələlərini qarışıq
təsərrüfat subyektləri və müddətlər üzrə əlaqələndirilməsindən ibarətdir
planlaşdırma prosesində qanunla və ya nəzarətçi orqan tərəfindən müəyyənləşdirilmiş meyarlar əsasında
nəzarət proqramının optimal variantının seçilməsi mümkünlüyü üçün planlaşdırmanın variantlığını təmin
etmək lazımdır
Yoxlanılması lazım olan proqramın sualları elə bir şəklə qədər konkretləşdirilməlidir ki, yerinə yetirilmə
müddətini müəyyənləşdirmək və icraçıları təyin etmək mümkün olsun
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı nəzarətin planlaşdırılmasınınfəallıq prinsipini ifadə edir: (Çəki: 1)
planlaşdırmanın bütün mərhələlərinin qarşılıqlı bağlılığını və ahəngdarlığını nəzərdə tutur
planda icraçılara dəqiq göstəricilər, müddətlər verilməsini nəzərdə tutur
nəzarətçilər qrupuna verilmiş tapşırıqların təsərrüfat subyektləri və müddətlər üzrə əlaqələndirilməsindən
ibarətdir
planlaşdırma prosesində qanunla və ya nəzarətçi orqan tərəfindən müəyyənləşdirilmiş meyarlar əsasında
nəzarət proqramının optimal variantının seçilməsi mümkünlüyü üçün planlaşdırmanın variantlığını təmin
etmək lazımdır
Yoxlanılması lazım olan proqramın sualları elə bir şəklə qədər konkretləşdirilməlidir ki, yerinə yetirilmə
müddətini müəyyənləşdirmək və icraçıları təyin etmək mümkün olsun
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı nəzarətin planlaşdırılmasınınfasiləsizliyi prinsipinə aiddir: (Çəki: 1)
planlaşdırmanın bütün mərhələlərinin qarşılıqlı bağlılığını və ahəngdarlığını nəzərdə tutur
planda icraçılara dəqiq göstəricilər, müddətlər verilməsini nəzərdə tutur
planlaşdırma prosesində qanunla və ya nəzarətçi orqan tərəfindən müəyyənləşdirilmiş meyarlar əsasında
nəzarət proqramının optimal variantının seçilməsi mümkünlüyü üçün planlaşdırmanın variantlığını təmin
etmək lazımdır
Yoxlanılması lazım olan proqramın sualları elə bir şəklə qədər konkretləşdirilməlidir ki, yerinə yetirilmə
müddətini müəyyənləşdirmək və icraçıları təyin etmək mümkün olsun
nəzarətçilər qrupuna verilmiş tapşırıqların təyin edilməsindən və planlanşdırma mərhələlərini qarışıq
təsərrüfat subyektləri və müddətlər üzrə əlaqələndirilməsindən ibarətdir
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı nəzarətin planlaşdırılmasınınoptimallığı prinsipinə aiddir: (Çəki: 1)
planlaşdırmanın bütün mərhələlərinin qarşılıqlı bağlılığını və ahəngdarlığını nəzərdə tutur
planda icraçılara dəqiq göstəricilər, müddətlər verilməsini nəzərdə tutur
planlaşdırma prosesində qanunla və ya nəzarətçi orqan tərəfindən müəyyənləşdirilmiş meyarlar əsasında
nəzarət proqramının optimal variantının seçilməsi mümkünlüyü üçün planlaşdırmanın variantlığını təmin
etmək lazımdır
Yoxlanılması lazım olan proqramın sualları elə bir şəklə qədər konkretləşdirilməlidir ki, yerinə yetirilmə
müddətini müəyyənləşdirmək və icraçıları təyin etmək mümkün olsun
nəzarətçilər qrupuna verilmiş tapşırıqların müddətlər üzrə əlaqələndirilməsidir
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı nəzarətin planlaşdırılmasınınkonkretliyi prinsipinə aiddir: (Çəki: 1)
planda icraçılara dəqiq göstəricilər, müddətlər verilməsini nəzərdə tutur
planlaşdırmanın bütün mərhələlərinin qarşılıqlı bağlılığını və ahəngdarlığını nəzərdə tutur
Yoxlanılması lazım olan proqramın sualları elə bir şəklə qədər konkretləşdirilməlidir ki, yerinə yetirilmə
müddətini müəyyənləşdirmək və icraçıları təyin etmək mümkün olsun
təftiş üçün seçilmiş adamların və maddi ehtiyatların real imkanları nöqteyi nəzərdən yoxlanılması
təftşin gedişində plan təkmilləşdirilir, tamamlanır, dəqiqləşdirilir
Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı nəzarətin planlaşdırılmasınınreallıq prinsipinə aiddir: (Çəki: 1)
planda icraçılara dəqiq göstəricilər, müddətlər verilməsini nəzərdə tutur
planlaşdırmanın bütün mərhələlərinin qarşılıqlı bağlılığını və ahəngdarlığını nəzərdə tutur
Yoxlanılması lazım olan proqramın sualları elə bir şəklə qədər konkretləşdirilməlidir ki, yerinə yetirilmə
müddətini müəyyənləşdirmək və icraçıları təyin etmək mümkün olsun
plan təftiş üçün seçilmiş adamların və maddi ehtiyatların real imkanları nöqteyi nəzərdən yoxlanılması
təftşin gedişində plan təkmilləşdirilir, tamamlanır, dəqiqləşdirilir

Sual: Aşağıdakı variantlardan hansı nəzarətin planlaşdırılmasınınçeviklik vəmobillik prinsipinə aiddir: (Çəki: 1)
planda icraçılara dəqiq göstəricilər, müddətlər verilməsini nəzərdə tutur
planlaşdırmanın bütün mərhələlərinin qarşılıqlı bağlılığını və ahəngdarlığını nəzərdə tutur
Yoxlanılması lazım olan proqramın sualları elə bir şəklə qədər konkretləşdirilməlidir ki, yerinə yetirilmə
müddətini müəyyənləşdirmək və icraçıları təyin etmək mümkün olsun
plan təftiş üçün seçilmiş adamların və maddi ehtiyatların real imkanları nöqteyi nəzərdən yoxlanılması
təftşin gedişində plan təkmilləşdirilir, tamamlanır, dəqiqləşdirilir
Sual: Nəzarət tədbirlərinin planlaşdırılması prinsiplərinə aid deyil? (Çəki: 1)
Planlaşdırmanın kompleksliyi
Planlaşdırmanın optimallığı
Planlaşdırmanın fəallığı
Planlaşdırmanın fasiləsizliyi
Planlaşdırmanın dövrü
Sual: Nəzarəttədbirlərininplanlaşdırmaprinsipləri. Səhvolanıgöstər (Çəki: 1)
Planlaşdırmanın çevikliyi
Planlaşdırmanın mobilliyi
Planlaşdırmanın kompleksliliyi
Planlaşdırmanın sistemliyi
Planlaşdırmanın konkretliliyi
Sual: 12. Nəzarətin planlaşdırılmasının hansı prinsipi planlaşdırmanın ilkin tədqiqatlardan başlamış təftişin
yekun aktının strukturuna qədər bütün mərhələlərinin qarşılıqlı bağlılığını və ahəngdarlığını nəzərdə tutur?
(Çəki: 1)
planlaşdırmanın kompleksliliyi prinsipi
planlaşdırmanın fasiləsizliyi prinsipi
planlaşdırmanın optimallığı prinsipi
planlaşdırmanın fəallığı prinsipi
plan tapşırıqlarının konkretliliyi prinsipi
Sual: Nəzarətin planlaşdırılmasının hansı prinsipi planda icraçılara dəqiq göstəricilər, müddətlər verilməsini
nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
planlaşdırmanın kompleksliliyi prinsipi
planlaşdırmanın fasiləsizliyi prinsipi
planlaşdırmanın optimallığı prinsipi
planlaşdırmanın fəallığı prinsipi
plan tapşırıqlarının konkretliliyi prinsipi
Sual: Planlaşdırmanın hansı prinsipi nəzarətçilər qrupuna verilmiş tapşırıqların təyin edilməsindən və
planlanşdırma mərhələlərini qarışıq təsərrüfat subyektləri və müddətlər üzrə əlaqələndirilməsindən ibarətdir.
(Çəki: 1)
komplekslililik
fasiləsizlilik
optimallılıq
reallılıq
çeviklilik
Sual: Yoxlanılması lazım olan proqramın sualları elə bir şəklə qədər konkretləşdirilməlidir ki, yerinə yetirilmə
müddətini müəyyənləşdirmək və icraçıları təyin etmək mümkün olsun. Bu ifadəni plan tapşırıqlarının hansı
prinsipi vasitəsi ilə izah etmək olar: (Çəki: 1)
kompleksliliyi prinsipi
fasiləsizliyi prinsipi
optimallığı prinsipi
fəallığı prinsipi
konkretliliyi prinsipi

Sual: Plan təftiş üçün seçilmiş adamların və maddi ehtiyatların real imkanları nöqteyi nəzərdən yoxlanılması
planlaşdırmanın hansı prinsipini nəzərdə tutur? (Çəki: 1)
planlaşdırmanın optimallığı
planlaşdırmanın fəallığı
plan tapşırıqlarının konkretliliyi
planlaşdırmanın reallığı
planlaşdırmanın çevikliyi və mobilliyi
Sual: Təftşin gedişində planın təkmilləşdirilməsi, tamamlanması, dəqiqləşdirilməsiplanlaşdırmanını hansı
prinsipi vasitəsilə izah edilir? (Çəki: 1)
planlaşdırmanın optimallığı
planlaşdırmanın fəallığı
plan tapşırıqlarının konkretliliyi
planlaşdırmanın reallığı
planlaşdırmanın çevikliyi və mobilliyi
Sual: Hesablama Palatasının kollegiyasının işçi planının strukturunda öz əksini tapmır: (Çəki: 1)
nəzarət tədbirinin mövzusu
nəzarət tədbiri keçirilən qurumların adı
nəzarət tədbiri keçirilən qrumun ünvanı
nəzarət tədbirinin əhatə etdiyi məsələlərin ümumi istiqamətləri
işin məzmunu (yoxlanılacaq məsələlərin vənəzarət nöqtələrinin müfəssəl siyahısı)
Sual: Hesablama Palatasının kollegiyasının işçi planı haqqında qeyd edilənlərdən yanlış olanı seçin: (Çəki: 1)
İşçi planının hazırlanması nəzarət tədbirinin planlaşdırılmasının sonuncu mərhələsidir
İşçi planı nəzarət tədbirinin proqramının reallaşdırılması üçün yoxlama qrupunun rəhbəri və üzvlərinin
cavabdehlik sahələrini və məsuliyyətlərini dəqiqləşdirməklə əhatə olunan məsələlərin müfəssəl siyahısını
özündə əks etdirir
İşçi planda dövlət sirri təşkil edən məsələlər əks etdirilmir
İşçi planında nəzarət tədbiri keçirilən qrumun ünvanı göstərilir
İşçi planında nəzarət tədbirinin əhatə etdiyi məsələlərin ümumi istiqamətləri göstərilir
Sual: Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası tərəfindən maliyyə-büdcə nəzarəti tədbirlərinin
planlaşdırılması hansı prosedurları əhatə edir? (Çəki: 1)
nəzarət tədbiri keçiriləcək qurum və onun fəaliyyəti barədə zəruri məlumatların əldə olunması
nəzarət tədbirinin məqsədinin müəyyən edilməsi və miqyasının müəyyənləşdirilməsi
nəzarəttədbirininproqramınınhazırlanması
nəzarət tədbirinin işçi planının tərtib olunması
qeyd olunanların hamısını
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Sual: Metod dedikdə nə başa düşülür? (Çəki: 1)
hər bir sistemin formalaşması, fəaliyyəti və təkmilləşməsinin əsasında olan ilkin başlanğıcı
nəzarət subyektlərinin onun icrası zamanı hüquq və öhdəliklərini müəyyən edən nəzarət prosesinin xarici
xarakteristikası
keyfiyyətli nəzarətin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan dövlət maliyyə nəzarəti orqanları peşəkar bilik və
təcrübəsinin məcmusu
istənilən peşəkar məsələlərin baxılmasına yanaşmanın təsirsiz fikir formalaşmasına tətbiq edilən nəzarət
qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün müəyyən ardıcıllıqda icra edilmiş fəaliyyətlərin cəmi

Sual: Maliyyə nəzarətinin ümumi elmi metodlarına aid olmayanı qeyd edin: (Çəki: 1)
Təhlil
Sintez
Deduksiya
Analogiya
İnventarlaşma
Sual: Maliyyə nəzarətinin ümumi elmi metodlarına aid olmayanı qeyd edin: (Çəki: 1)
Sistemli təhlil
Funksional-dəyərli təhlil
Müşahidə
İqtisadi təhlil
Müxtəlif növ ekspertizalar
Sual: Aşağıdakılardan hansı maliyyə nəzarətinin ümumi elmi metodlarına aid deyil: (Çəki: 1)
Layihələrin və smeta sənədlərinin ekspertizas
Eksperiment
Balans
Statistik hesablaşmalar
İqtisadi-riyazi metodlar
Sual: İqtisadi təhlil metoduna aid olanı seçin: (Çəki: 1)
müəssisələrin istehsal və maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin ilkin, cari və növbəti nəzarətində tətbiq edilir
obyektin vəziyyətinin gələcəkdə öyrənilməsi, genişləndirilmiş təkrar istehsal prosesində iştirakı, yayınma və
iddiaların açıqlanması, plan parametrləri daxilində tənzimlənmənin həllinin işlənilməsi üçün obyekt üçün zəruri
informasiyanın alınmasıdır
obyektinnaturadayoxlanılmasıdır
məhsulun istehsalındakı xammalların və materialların və ya tikinti-montaj işləri həcmlərinin qüvvədə olan
xərc normalarındakıetibarlılığınınmüəyyənləşdirilməsi məqsədilə istifadə olunur
müfəttişə işlərin real vəziyyətini açıqlamaqda kömək edir
Sual: Nəzarət metodlarının nisbətən tanınmış təsnifləşdirilməsi onun aşağıdakılara hansı variantlara
bölünməsidir? (Çəki: 1)
tematik və kompleks
faktiki və sənədli
kameral və səyyar
dövlət və qeyri-dövlət
cari və sonradan
Sual: Faktiki nəzarət metodlarına aşağıdakılardan hansını aid etmək olar? (Çəki: 1)
sənədlərlə nəzarət metodu deyil
yalnız sənədlərdəni stifadəni nəzərdə tutur
ilkin uçot ənədlərin inəzərdə tutur
mühasibat qeydlərini nəzərdə tutur
heç biri düz deyil
Sual: İnventarın ilk nəzəri şərhini kim və nə zaman vermişdir? (Çəki: 1)
1286 –cı ildə I Eduard
1285-ci ildə I Eduard
1285-ci ildə I Pavel
1165 –ci ildə I Pyotr
1494-cü ildə Luka Paçoli
Sual: İnventarlaşmanın aparılması qaydasından və məqsədlərindən asılı olaraq, onun hansı növləri vardır? Aid
olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
həcminə görə;
mənsubiyyətinə görə;

məqsədinə görə;
milli xüsusiyyətinə görə;
ardıcıllığına görə;
Sual: Maliyyə nəzarətinin həyata keçirilməsi zamanı inventarlaşmanın aparılması qaydaları ölkəmizdə hansı
normativ sənədlə həyata keçirilir? (Çəki: 1)
“Maliyyə nəzarətinin təşkili haqqında”Qanun
"Səyyar vergi yoxlaması zamanı vergi orqanları tərəfindən inventarizasiyanın aparılması qaydaları"
haqqında qərar
“Büdcə sistemi haqqında ”Qanun
“İnvertarlaşmaişlərinini təşkili” haqqında qərar
bütün variantlar doğrudur
Sual: Sənədlinəzarətmetodlarına aid olmayanıqeydedin? (Çəki: 1)
Təşkilatın işinin iqtisadi təhlili
Texniki-iqtisadi hesablamalar
Normativ yoxlama
Sənədlərin tədqiqi
Müşahidə
Sual: Bunlardanhansıdahagenişanlayışdır? (Çəki: 1)
Audit
Nəzarət
Müayinə
Təhlil
Yoxlama
Sual: Maliyyə nəzarətinin metodlarına aid deil: (Çəki: 1)
Təftiş
Yoxlama
Təhlil
əvəlcədən nəzarət
Müəyinə
Sual: Təşkilati əlamətinə görə təftişin təsnifatı. Səhvolanıgöstər (Çəki: 1)
Tematik təftiş
Kompleks təftiş
Plandankənar təftiş
Planlı təftiş
Cari təftiş
Sual: Təftişin yoxlama obyektinə görə növü. Səhv olanı göstər (Çəki: 1)
Sənədli təftiş
Qismən təftiş
Tam təftiş
İlkin təftiş
Faktiki təftiş
Sual: Maliyyə nəzarətini həyata keçirilmə üsulları(metodları) hansilardır: (Çəki: 1)
Ilkin və operativ nəzarət
Audit nəzarəti
Təftiş və sonradan nəzarət
yoxlama, müayinə, təhlil, təftiş
Təsərüfatdaxili nəzarət
Sual: Nəzarətin hansımetodu Hesablama Palatası üçün əsas hesab olunur: (Çəki: 1)
Monitorinq

Təhlil
Müayinə
tematik yoxlama və təftiş
Baxış
Sual: 18. Kredit təşkilatı tərəfindən verilmiş kreditdin istifadə üzərindəmüntəzəm aparılan məzarət maliyyə
nəzarətinin hansı metodunu təşkil edir: (Çəki: 1)
Təftiş
monitorinq
Müayinə
Yoxlama
Təhlil
Sual: Nəzarətin metodlarından olan müayinənin yoxlamadan fərqini göstər: (Çəki: 1)
Ancaq əmək haqqı fondunun yoxlanılması
Maliyyə planının əsaslandırılmış tərtib olunmasını müəyyən etmək
Maliyyə-iqtisadi göstəricilərin geniş mənada yoxlanılmasının əhatə olunması
Ancaq perspektiv maliyyə göstəricilərinin müəyyən etmək
Kassa əməliyyatlarını yoxlamaq
Sual: Kredit orqanları tərəfindən monitorinq nə zaman və hansı məqsədlə aparılır: (Çəki: 1)
Ildə bir dəfə
Müəssisəsnin xərcləri maliyyəşəndə
Müntəzəm və verilən kreditlərin istifadəsi zamanı
Müntəzəm
Dotasiya verilən zaman
Sual: Ara və yekun aktı nəzarətin hansı metoduna tərtib olunur: (Çəki: 1)
Inventarlaşma
Monitorinq
Təftiş və yoxlama
Təhlil
Müayinə
Sual: Təftişin aparılmasından məqsəd: (Çəki: 1)
Müəssisədə planların düzgün tərtib olunduğunu müəyyən etmək
Vergiləri hesablayıb büdcəyə köçürmək üçün
maliyyə əməliyyatlarının qanunauyğun, düzgün, məqsədəuyğun müəyyən etmək üçün
Maliyyə planı və smetanı təsdiq etmək üçün
Maliyyə intizamının gözlənildiyini müəyyən etmək üçün
Sual: Maliyyə nəzarətinin hansı metodundan tərtib olunmuş aktda aşkar edilmiş nöqsanları aradan qaldırmaq
üçün tədbirlər nəzərdə tutulur: (Çəki: 1)
Müayinə
Təftiş, yoxlama
Baxış
Təhlil
heç biri
Sual: Maliyyə nazarətinin metodunu göstər: (Çəki: 1)
Sənədli uçot
yoxlama, təftiş
Anketləşdirmə
Universallıq
Aşkarlıq
Sual: Sənədlərin tədqiqi metoduna aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)

Rəsmi yoxlama
Arifmetrik yoxlama
Cəbri yoxlama
Məntiqi yoxlama
Xəttiekspertiza
Sual: Müəssisə, idarə və təşkilatların konkret dövr ərzindəki təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin sənədlər əsasında
yoxlanılması: (Çəki: 1)
Təhlil
Çarpaz yoxlama.
Sənədlərin oxunması.
Təftiş
Tematik yoxlama

BÖLMƏ: 12
Ad

12

Suallardan

22

Maksimal faiz

22

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

3%

Sual: Daxili nəzarəti xarici nəzarətdən fərqləndirici cəhəti hansıdır. Düzgün cavabı seçin: (Çəki: 1)
nəzarətçi subyektin iqtisadi sisteminin tərkibində olması
nəzarət sisteminin maliyyə sisteminin tərkibində olması
nəzarətçi subyektin nəzarət sisteminin tərkibində olması
Variantların hamısı düzdür
Variantların heç biri düz deyil
Sual: Daxili nəzarət sistemi praktiki olaraq, hansı istiqamətdə fəaliyyətə yönəlir: (Çəki: 1)
həmişə rəhbərliyin və təşkilatın sahibinin fəaliyyətinə nəzarətə yönəlir
həmişə icraedici orqanların fəaliyyətləri qiymətləndirmə olub və əsasən daha dövlət büdcəsinin gəlirlərin
formalaşmasına nəzarətə yönəlir
həmişə rəhbərliyin və təşkilatın sahibinin fəaliyyətləri qiymətləndirmə olub və əsasən daha yuxarı vəzifəli
əməkdaşların fəaliyyətinə nəzarətə yönəlir
həmişə dövlət büdcəsinin icrasına nəzarətə yönəlir
həmişə rəhbərliyin və təşkilatın sahibinin fəaliyyətləri qiymətləndirmə olub və əsasən daha aşağı vəzifəli
əməkdaşların fəaliyyətinə nəzarətə yönəlir
Sual: Daxili nəzarət sistemi nədir? (Çəki: 1)
nöqsan və kənarlaşmaların qarşısını almaq və aşkar etmək üçün təşkilat rəhbərliyi tərəfindən qəbul edilmiş
tədbirlər kompleksdir
nəzarət subyektlərinin onun icrası zamanı hüquq və öhdəliklərini müəyyən edən nəzarət prosesinin xarici
xarakteristikasıdır
keyfiyyətli nəzarətin həyata keçirilməsi üçün zəruri olan dövlət maliyyə nəzarəti orqanları peşəkar bilik və
təcrübəsinin məcmusudur
istənilən peşəkar məsələlərin baxılmasına yanaşmanın təsirsiz fikir formalaşmasına tətbiq edilən nəzarətdir
qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün müəyyən ardıcıllıqda icra edilmiş fəaliyyətlərin cəmidir
Sual: ."Daxili nəzarətin inteqrasiyalaşdırılmış konsepsiyası" adı altında ictimaiyyətə təqdim edilmiş konsepsiya
neçənci ildə qəbul edilmiş və necə adlandırılmışdır? (Çəki: 1)
1992-ci il və COSO konsepsiyası
2002-ci il və Sarbeyns-Oksli Qanunu
1992-ci il və Sarbeyns-Oksli Qanunu
2002-ci il və COSO konsepsiyası
1998-ci il və COSO konsepsiyası

Sual: Daxili nəzarət sisteminin elementlərinə aid deyil: (Çəki: 1)
nəzarətçi mühit və ya nəzarət mühiti
fəaliyyət riskləri
riskin azaldılması tədbirləri
büdcə layihəsi
nəzarət sisteminin səmərəliliyinin monitorinqi
Sual: Kənar nəzarət xidməti kimi daxili nəzarət xidmətinin səmərəliliyini kim yoxlamalıdır? (Çəki: 1)
menecerlər
mühasiblər
ali nəzarət orqanı
təşkilat rəhbərliyi
heç biri
Sual: Beynəlxalq Ali Maliyyə Nəzarəti Orqanları Təşkilatının (İNTOSAİ) IX Konqressində qəbul edilmiş
nəzarətin rəhbər prinsiplərinin Lima bəyannaməsində qeyd edilmişdir: (Çəki: 1)
menecerlər kənar nəzarət xidməti kimi daxili nəzarət xidmətinin səmərəliliyini yoxlamalıdır
təşkilat rəhbərliyi kənar nəzarət xidməti kimi daxili nəzarət xidmətinin səmərəliliyini yoxlamalıdır
mühasiblər kənar nəzarət xidməti kimi daxili nəzarət xidmətinin səmərəliliyini yoxlamalıdır
ali nəzarət orqanı kənar nəzarət xidməti kimi daxili nəzarət xidmətinin səmərəliliyini yoxlamalıdır
e) variantların hamısı düzdür
Sual: Kənar maliyyə nəzarətini həyata keçirənlər tərəfindən daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsimetodlarına aid deyil : (Çəki: 1)
nəzarət (monitoring) vasitəsilə daxili nəzarətin sənədli nəticələrini yoxlamaq;
əməkdaşlarla daxili nəzarət məsələlərini müzakirə etmək;
nəzarətin yerinə yetirilməsinə və etibarlılığına əmin olmaq üçün nəzarət vasitələrinin təkrar tətbiqini
aparmaq;
nöqsan və çatışmazlıqların dinamikasını öyrənmək və daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyi haqqında nəticə
çıxarmaq;
nəzarət həyata keçirilən qurumun əməkdaşlarından informasiyaları qəbul etməmək;
Sual: Daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsinə olan yüksək diqqəti şərtləndirən amillər: aid olmayanı seçin
(Çəki: 1)
gəlirin artmaması;
yeni əməkdaşlar;
yeni və ya modernləşdirilmiş informasiya sistemləri;
sürətlə inkişaf edən fəaliyyət növləri;
yeni texniki vasitələr;
Sual: Aşağıdakılardan hansı daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsinə olan yüksək diqqəti şərtləndirən
amillərə aid deyil: (Çəki: 1)
sürətlə inkişaf edən fəaliyyət növləri
yeni texniki vasitələr
vergilərin ödənilməməsi
yeni xidmətlər, məhsullar, fəaliyyət növləri
korporativ islahatlar, birləşmələr
Sual: Kənar maliyyə nəzarətini həyata keçirənlər tərəfindən daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsi hansı məqsədə nail olmaq üçün aparılır: (Çəki: 1)
yoxlama strategiyasının müəyyənləşdirilməsi
sürətlə inkişaf edən fəaliyyət növlərinin araşdırılması
yeni və ya modernləşdirilmiş informasiya sistemlərinin qurulması
yeni texniki vasitələrlə təmin edilməsi
variantların heç biri düz deyil
Sual: Nəzarət mühitinin elementlərinə aid olmayanı göstər: (Çəki: 1)

Ədalətlik prinsiplərinin və digər etik dəyərlərin ümumi diqqətə çatdırılması və qorunması
[Peşəsinə bağlılıq
Mülkiyyətçi nümayəndələrinin iştirakı
Rəhbərliyin fəlsəfəsi və iş üslubu
Maliyyələşmə mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi
Sual: Nəzarət mühitinin elementi kimi mülkiyyətçi nümayəndələrinə xas olmalı atributlar:Aid olmayanı göstərin:
(Çəki: 1)
onların təcrübəsi və statusu;
onların fəaliyyətə cəlb edilməsi miqyasları və ona nəzarət;
onların yerləşdiyi ünvan;
onların aldıqları informasiyanın xüsusiyyətləri;
onların daxili və kənar auditorlarla qarşılıqlı fəaliyyəti
Sual: Nəzarət mühitinin elementi kimi rəhbərliyin fəlsəfəsi və iş üslubuna xas xüsusiyyətlərə aid edilməyəni
göstər: (Çəki: 1)
rəhbərliyin təsərrüfat fəaliyyəti risklərinin açıqlanmasına və onların idarə edilməsinə yanaşması
maliyyə (mühasibat) hesabatının tərtibinə münasibətdə rəhbərliyin mövqeyi və fəaliyyəti
uçot prinsiplərinin seçimində diqqətlilik və qiymətləndirmə göstəricilərinin hazırlanmasına ağıllı yanaşma
informasiyanın işlənilməsinə, uçot funksiyalarına və kadr siyasətinə rəhbərliyin yanaşmaları
daxili nəzarətin xüsusi orqanının olub-olmaması
Sual: Nəzarət mühitinin elementi kimi kadr siyasəti və təcrübəsinin nəzərdə tutmadığını seçin: (Çəki: 1)
kadrların seçimi zamanı vəzifə tələbləri
Təhsil
Məsləhətləşmə
Xidmətdə irəli çəkilmə
Mühasibat və maliyyə xidmətlərinin təşkili
Sual: Nəzarət işi hansı metodlar və prosedurlar üzrə qruplaşdırıla bilər.Aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
Təsdiq edilmə
İcranın yoxlanması
Maliyyələşmənin həyata keçirilməsi
Obyektlərin mövcudluğunun və vəziyyətinin yoxlanması
Vəzifə bölgüsü
Sual: İnformasiya sistemlərində ümumi nəzarət vasitələrinə aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
İnformasiya mərkəzi və kompüter-şəbəkə əməliyyatları;
Əməliyyat sistemi üçün proqram təminatı, onun dəyişdirilməsi və xidmətlər;
İcazəsizgirişlərdənmüdafiəolunma;
Mühasibat yazılışlarının dəqiqliyinin yoxlanması
İnformasiya sistemləri üçün tətbiqi proqramların əldə edilməsi və təkmilləşdirilməsi
Sual: Aşağıda sadalananlardan hansı informasiya sistemlərində tətbiqi nəzarət vasitələrini ifadə edir? (Çəki: 1)
İnformasiya mərkəzi və kompüter-şəbəkə əməliyyatları;
Əməliyyat sistemi üçün proqram təminatı, onun dəyişdirilməsi və xidmətlər;
İcazəsiz girişlərdən müdafiə olunma;
Mühasibat yazılışlarınındəqiqliyininyoxlanması
İnformasiya sistemləri üçün tətbiqi proqramların əldə edilməsi və təkmilləşdirilməsi
Sual: Nöqsan və kənarlaşmaların qarşısını almaq və aşkar etmək üçün təşkilat rəhbərliyi tərəfindən qəbul
edilmiş tədbirlər kompleksi necə adlanır: (Çəki: 1)
Daxili nəzarət metodikası
Daxili nəzarət formaları
Daxili nəzarət sistemi
Nəzarət və təftiş
Təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin təhlili

Sual: 1992-ci ildə qəbul edilmiş COSO Konsepsiyası necə adlanır? (Çəki: 1)
Maliyyə nəzarətinin konseptual əsasları
dövlət maliyyə nəzarətinin prinsipləri
Daxili nəzarətin inteqrasiyalaşdırılmış konsepsiyası
Qeyri-dövlət maliyyəsinin ümumi konsepsiyası
Nəzarət orqanlarının müasir fəaliyyət konsepsiyası
Sual: Daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi üçün nəzarətçi aşağıdakı metodlardan istifadə
edə bilər. Uyğun olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
Işçi sənədlərin yoxlanması yolu ilə daxili audit şöbəsinin işini təhlil etmək:
Risklərin azaldılması tədbirlərinin işlənməsi dərəcəsini qiymətləndirmək:
daxili nəzarət orqanının əməkdaşlarının təhsil səviyyəsinin monitorinqini aparmaq
əməkdaşlarla daxili nəzarət məsələlərini müzakirə etmək
monitorinq vasitəsilə daxili nəzarətin sənədli nəticələrini yoxlamaq
Sual: Nəzarət mühiti elementləri sırasına daxil deyil: (Çəki: 1)
Peşəyə bağlılıq
Mülkiyyətçi nümayəndələrinin iştirakı
Rəhbərliyin fəlsəfəsi və iş üslubu
Məsuliyyətlərin və səlahiyyətlərin bölüşdürülməsi
Nəzarət qanunvericiliyinin mükəmməlliyi
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Sual: İ.S. Maskeçyus və V.İ.Lakis təftiş aktının sxemini neçə və hansı hissədən ibarət təklif edirlər: (Çəki: 1)
üç hissədən – giriş,əsaslandırma və nəticə hissələrindən ibarət
iki hissədən – giriş və əsaslandırmahissələrindən ibarət
bir hissədən –əsaslandırma hissəsindən ibarət
dörd hissədən – giriş,əsaslandırma,təhlil və nəticə hissələrindən ibarət
beş hissədən – giriş,əsaslandırma təhlil, tətbiq və nəticə hissələrindən ibarət
Sual: İllik mühasıbat hesabatının analitik yekunları üzrə auditor rəyi verilmə qaydası, ara yoxlamaların yekunları
üzrə auditorun rəyi, auditorların rəhbərliyi və sahibkara informasiya verməsi qaydası hansı qanun ilə
tənzimlənir? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının “Hesablama Palatası haqqında”
Azərbaycan Respublikasının “Auditorlar Palatası haqqında”
Azərbaycan Respublikasının “Auditor xidməti haqqında”
Azərbaycan Respublikasının “Auditor xidməti haqqında”
Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsi
Sual: Təftiş aktının giriş hissəsinə aşağıdakı informasiyadan hansı aid deyil: (Çəki: 1)
təftiş mövzusunun adı
təftiş aktının tərtib olunma tarixi və yeri
təftiş kim tərəfindən və hansı əsasda aparılmışdır
təşkilatın tam adı və rekvizitləri, vergi ödəyicisinineyniləşdirmənönrəsi
pozulmuş tələblər, həmçinin hər hansı sənədlərin təqdim olunmaması faktları
Sual: Aşağıda sadalanan informasiyalardan hansı təftiş aktının giriş hissəsinə aid deyil? (Çəki: 1)
yoxlanılan dövr və təftişin keçirilmə müddəti

yuxarı təşkilatın adı və tabe olduğu müəssisə
təftişin yerinə yetirilməsi üsulları
təsisçilər haqqında məlumat
təşkilatın əsas məqsədləri və fəaliyyətinin növləri
Sual: Aşağıda sadalanan informasiyalardan hansı təftiş aktının məzmun hissəsinə aid deyil? (Çəki: 1)
təşkilatın əsas məqsədləri və fəaliyyətinin növləri
qanunvericiliyin pozulmasının mahiyyəti
təftişin yerinə yetirilməsi üsulları
sənədlərə əsaslanma və hüquqi normativ aktlar göstərilməklə pozuntu
faktlarının mövcudluğunu dürüst təsdiq edən digər hallar
pozulmuş tələblər, həmçinin hər hansı sənədlərin təqdim olunmaması faktları
Sual: Yekun sənədin məzmun hissəsininə aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
çatışmamazlıqlarınqruplaşdırılması
aralıq nəzarətin nəticələrinin sənədləşdirilməsi
hüquqi-istintaq cəhətdən əsaslandırma
təftişin nəticələri üzrə qərarların qəbul edilməsi
qanunvericiliyin pozulmasının mahiyyəti
Sual: Ekspertin və ya ekspertlər komissiyasının rəyində aşağıdakılardan hansı öz əksini tapmır: (Çəki: 1)
Məhkəmə ekspertizasının keçirildiyi yer və vaxt
Məhkəmə ekspertizasının aparılması üçün əsas
Təsisçilər haqqında məlumat
Ekspert və ya ekspertlər komissiyası qarşısında qoyulmuş məsələlər
Məhkəmə ekspertizasının aparılması həvalə olunmuş ekspert haqqında dövlət məhkəmə-ekspert idarəsi
haqqında məlumat
Sual: Ekspertin və ya ekspertlər komissiyasının rəyinə onun tərkib hissəsi hesab edilən başqa hansı sənədlər
əlavə edilir? (Çəki: 1)
Komissiyanın tarixini əks etdirən sənəd
Komissiya üzvlərinin sayını əks etdirən sənəd
Komissiyasının rəylərini misallarla əks etdirən materiallar və sənədlər
Səhvə yol verənlərin işdən azad edilməsi ilə bağlı sənəd
Cəzəlandırılan şəxslərin əmək haqqını əks etdirən sənəd
Sual: Tətfiş edilən təşkilatın rəhbərinin və baş mühasibinin təftiş qrupunun rəhbəri ilə razılaşdırılmaqla təftiş aktı
ilə tanışlıq və onun imzalanması üçün müddət neçə gün müəyyənləşdirilə bilər (Çəki: 1)
Beş gün
beş iş günü
altı gün
yeddi gün
yeddi iş günü
Sual: Təftiş qrupunun rəhbəri (nəzarətçi-müfəttiş) neçə gün müddətinə şərh olunmuş etirazları və ya qeydlərin
əsaslı olmasını yoxlamalı və onlara dair yazılı rəylər verməlidir? (Çəki: 1)
altı iş günü
üç iş günü
beş iş günü
yeddi gün
yeddi iş günü
Sual: Hesablama Palatasının apardığı nəzarət tədbirləri zamanı cinayət xarakterli faktların olması ehtimal
edildikdə müvafiq araşdırma aparılması və dövlətə dəymiş ziyanın ödənilməsi məqsədilə Cinayət-prosessual
qanunverijiliyin tələblərinə uyğun olaraq toplanmış materiallar hara göndərilir: (Çəki: 1)
Hesablama Palatasına
Baş Prokurorluğa
Maliyyə Nazirliyinə

təftiş edilən təşkilata
heç birinə
Sual: Nəzarət tədbirinin yekun sənədinin müəyyən qaydaya salınması hansı amildən asılı olaraq fərqli olur?
(Çəki: 1)
maliyyə nəzarətinin istiqamətlərindən
maliyyə nəzarətinin keçirilmə tarixindən
maliyyə nəzarətinin subyektindən
maliyyə nəzarətinin növlərindən
maliyyə nəzarətinin predmetindən
Sual: Dövlət nəzarət orqanlarının yoxlamalarının nəticələri üzrə yekun sənəd necə adlanır? (Çəki: 1)
təftiş aktı
yalnız akt
rəy
təhriri-məruzə
yalnız hesabat
Sual: Təftiş aktının təsviri hissəsində mütləq əks etdirilməlidir .Səhv olanı qeyd edin: (Çəki: 1)
onun yerinə yetirilməsi üsulları
pozuntu halının aid olduğu maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti yaxud da təsərrüfat əməliyyatı
təşkilatın əsas məqsədləri və fəaliyyətinin növləri
faktlarının mövcudluğunu dürüst təsdiq edən digər hallar
pozulmuş tələblər, həmçinin hər hansı sənədlərin təqdim olunmaması faktları
sənədlərə əsaslanma və hüquqi normativ aktlar göstərilməklə pozuntu faktlarının mövcudluğunu dürüst
təsdiq edən digər hallar
Sual: Kompleks şəkildə aşkar olunmuş pozuntu faktlarına aidiyyatı olan mühüm hallar təftiş aktının hansı
hissəsində əks etdirməlidir (Çəki: 1)
təsviri
analitik
əsaslandırma
heç birində
hamısında
Sual: Təftiş aktının həcmi nə qədər olmalıdır? (Çəki: 1)
30 səhifə
25 səhifədən artıq ola bilməz
məhdudiyyət qoyulmur
15-20 səhifə
3-5 səhifə
Sual: Çatışmamazlıqlarınqruplaşdırılmasının hansı üsulundan istifadə bütün təftiş dövründə eyni tipli sənədlərin
tədqiqi zamanı çatışmamazlıqları aşkara çıxarmaq imkanı yaradır? (Çəki: 1)
xronoloji ardıcıllıq
sistemləşdirilmiş qruplaşma
ardıcıllıq
birləşdirilmə
eyniləşdirilmə
Sual: Təftişin gedişi müddətində aralıq akt nə zaman tərtib olunur? Aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
pozuntular gizlədildikdə
pozuntuların aradan qaldırılması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görmək lazım gəldikdə
vəzifəli məsuliyyət daşıyan şəxsləri məsuliyyətə cəlb etmək lazım olduqda
təftişin tez yekunlaşdırılması lazım gəldikdə
maddi məsuliyyət daşıyan şəxsləri məsuliyyətə cəlb etmək lazım olduqda

Sual: Aralıq akta aid olmayanları göstərin: (Çəki: 1)
Aşkar olunmuş pozuntular gizlədildikdə və ya onların aradan qaldırılması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər
görmək lazım olduqda tərtib olunur
Vəzifəli və maddi məsuliyyət daşıyan şəxsləri məsuliyyətə cəlb etmək lazım olduqda təftişin gedişi zamanı,
onun başa çatmasını tərtib olunur
Konkret təftiş proqramı məsələsinin yoxlanılmasına görə məsuliyyət daşıyan təftiş qrupunun üzvü və təftiş
edilən təşkilatın müvafiq vəzifəli və maddi məsuliyyət daşıyan şəxsləri tərəfindən imzalanır.
Aralıq aktda göstərilmiş faktlar təftiş aktına daxil edilir
Təftişin tez yekunlaşdırılması lazım gəldikdə tərtib olunur
Sual: Yoxlama aktının həcmini göstər: (Çəki: 1)
20 səhifə
30 səhifə
40 səhifə
50 səhifə
aktın həcminə məhdudiyyət qoyulmur
Sual: Yoxlama proqramı tərtib olunan zaman aşaqdakı hansı elementlər əsas götürülür: (Çəki: 1)
Mövzu, məqsəd, yoxlamanın məzmunu
Mövzu, təftişin müddəti
Məqsəd, dövr, yoxlanılacaq obyektin siyahısı
mövzu, məqsəd, yoxlamanın əhətə edildiyi dövr, yoxlanılacaq obyektlər
Yoxlamanın məqsədi və vaxtı
Sual: Yoxlamanın başa çatmasından sonra tərtib olunan aktın nəçə hissədən ibarətdir: (Çəki: 1)
Giriş və analitik
Nəticə, giriş
Nəticə və izahat
Giriş, analitik və yekun
Aktın quruluşu sərbəstir
Sual: Dövlət nəzarət orqanları tərəfindən yoxlamalara dair tərtib olunan yekun sənədi necə adlanır: (Çəki: 1)
Arayış
Izahat
Rəy
Akt
əsaslandırılmış sənəd
Sual: Aşkar edilmiş pozuntular və sui-istifadə halları gizlədilə bilərsə nəzarət tədbirlərinin başa çatmasını
gözləmədən qrup tərəfindən hansı sənəd tərtib edilir? (Çəki: 1)
Məlumat;
İzahat;
Tapşırıq;
Aralıq akt;
Yekun akt.
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Sual: Tematik audit nədir? (Çəki: 1)
yoxlanılan qurumların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin bütün istiqamətlərinin eyni zamanda auditidir

dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət fondlarının büdcələrinin vəsaiti ilə aparılan bütün əməliyyatların
eyni zamanda auditidir
bir və ya bir neçə yoxlanılan qurumun fəaliyyətinin konkret məsələ və istiqamət üzrə auditidir
d) idarəetmə sisteminin müxtəlif səviyyələrində olan bir neçə qurumun eyni vaxtda, maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin müxtəlif məsələləri üzrə auditidir
e) maliyyə əməliyyatları və hesabatlarının qanuniliyinin, uyğunluğunun, düzgünlüyünün və tamlığının
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə həyata keçirilən audit metodudur
Sual: Maliyyə auditi nədir? (Çəki: 1)
yoxlanılan qurumların maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin bütün istiqamətlərinin eyni zamanda auditidir
dövlət büdcəsinin və büdcədənkənar dövlət fondlarının büdcələrinin vəsaiti ilə aparılan bütün əməliyyatların
eyni zamanda auditidir
bir və ya bir neçə yoxlanılan qurumun fəaliyyətinin konkret məsələ və istiqamət üzrə auditidir
idarəetmə sisteminin müxtəlif səviyyələrində olan bir neçə qurumun eyni vaxtda, maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin müxtəlif məsələləri üzrə auditidir
maliyyə əməliyyatları və hesabatlarının qanuniliyinin, uyğunluğunun, düzgünlüyünün və tamlığının
müəyyənləşdirilməsi məqsədilə həyata keçirilən audit metodudur
Sual: Hesablama Palatası tərəfindən nəzarət tədbirlərinin Planlaşdırılması hansı fəaliyyət və prosedurlardan
ibarətdir? Yanlış olanı seçin: (Çəki: 1)
nəzarət tədbiri keçiriləcək qurum və onun fəaliyyəti barədə zəruri məlumatların əldə olunması;
nəzarət tədbirlərinin obyektinin seçilməsi
nəzarət tədbirinin məqsədinin müəyyən edilməsi;
nəzarət tədbirinin miqyasının müəyyənləşdirilməsi;
nəzarət tədbirinin proqramının hazırlanması;
Sual: Hesablama Palatası tərəfindən nəzarət tədbiri keçiriləcək qurum barədə məlumatların əldə olunması
mərhələsində məlumatların təhlili zamanı hansı məsələlərin araşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilir?Aid olmayanı
seçin: (Çəki: 1)
məlumatların əhəmiyyətlilik səviyyəsi;
nəzarət tədbiri üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən sahələr
mümkün risklər
qurumun ünvanı
daxilinəzarətintəşkilivəziyyəti
Sual: Hesablama Palatası tərəfindən nəzarət tədbirinin məqsədinin təyin edilməsi mərhələsində nə müəyyən
edilməlidir? (Çəki: 1)
qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün qurumların sayı
nəzarət tədbiri nəticəsində nail olunacaq hədəf
Nəzarət tədbirinin miqyasının müəyyənləşdirilir
Nəzarət tədbiri keçiriləcək qurumun ünvanı
Variantların heç biri düz deyil
Sual: Hesablama Palatası tərəfindən nəzarət tədbirinin proqramında aşağıdakılardan hansı əks olunmur?
(Çəki: 1)
nəzarət tədbirinin keçirilməsinin əsası;
keçirilən tədbirin məqsədi və predmeti;
yoxlanılan qurumların siyahısı;
yoxlama qrupunun tərkibi;
yoxlanılan qurumun işçilərinin sayı
Sual: Aşağıdakılardan hansı Hesablama Palatası tərəfindən nəzarət tədbirinin proqramında öz əksini tapmır?
(Çəki: 1)
nəzarət tədbirinin başlanması müddəti
nəzarət tədbirinin başa çatdırılması müddəti;
ölkənini makroiqtisadi göstəriciləri
nəzarət tədbiri ilə əhatə olunan dövr;
rəylərin və hesabatların Palatanın Kollegiyasının iclasına təqdim edilməsinin müddətləri

Sual: Hesablama Palatasının nəzarət tədbirinin keçirilməsi haqqında Kollegiya qərarı hansı sənədlə
rəsmiləşdirilir? (Çəki: 1)
Respublika Prezidentinin Qanunu
Palata Sədrinin müvafiq sərəncamı
Maliyyə Nazirinin müvafiq əmri
Respublika Prezidentinin sərəncamı
Milli Məclisin qərarı
Sual: Hesablama Palatası tərəfindən nəzarət tədbirinin keçirilməsi haqqında sərəncamda aşağıdakılardan
hansı göstərilmir? (Çəki: 1)
nəzarət tədbirinin tam adı;
nəzarət tədbirinin keçirilməsinin əsasları;
nəzarət tədbirinin keçirilməsi müddəti;
yoxlanılan qurumun işçilərinin sayı
yoxlama qrupunun tərkibi
Sual: Hesablama Palatası tərəfindən nəzarət zamanı yoxlama qrupunun üzvlərinə onların səlahiyyətlərini təsdiq
edən və Palata Sədri tərəfindən imzalanmış vəsiqə verilir ki, vəsiqədə aşağıdakılardan hansı göstərilmir? (Çəki:
1)
nəzarət tədbirinin adı;
nəzarət tədbirinin keçirilməsinin əsası;
yoxlama qrupunun rəhbərinin və üzvlərinin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı;
yoxlama keçirəcəkləri ünvan
nəzarət tədbiri ilə əhatə olunan dövr;
Sual: Hesablama Palatası tərəfindən nəzarət tədbirinin planlaşdırılmasının sonuncu mərhələsi hansıdır? (Çəki:
1)
nəzarət tədbiri proqramının hazırlanması
işçi planının hazırlanması
rəyin hazırlanması
yekun sənədin imzalanması
Aktın tərtib edilməsi
Sual: Hesablama Palatası tərəfindən keçirilən nəzarətdə işçi planı ilə bağlı aşağıda sadalananlardan hansı
yalnışdır? (Çəki: 1)
Nəzarət tədbirinin planlaşdırılmasının sonuncu mərhələsi işçi planının hazırlanmasıdır
İşçi planı nəzarət tədbirinin proqramının reallaşdırılması üçün yoxlama qrupunun rəhbərinin cavabdehlik
sahələrini və məsuliyyətlərini dəqiqləşdirməklə əhatə olunan məsələlərin müfəssəl siyahısını özündə əks
etdirir
İşçi planı nəzarət tədbirinin proqramının reallaşdırılması üçün yoxlama qrupunun üzvlərinin cavabdehlik
sahələrini və məsuliyyətlərini dəqiqləşdirməklə əhatə olunan məsələlərin müfəssəl siyahısını özündə əks
etdirir
İşçi planında dövlət sirri təşkil edən məsələlər əks etdirilmir
işçi planı nəzarət olunan qurum tərəfindən hazırlanır
Sual: Hesablama Palatası tərəfindən keçirilən nəzarətdə işçi planında öz əksini tapmalıdır. Aid olmayanı göstər:
(Çəki: 1)
nəzarət tədbirinin mövzusu
nəzarət tədbiri keçirilən qurumların adı
nəzarət tədbirinin əhatə etdiyi məsələlərin ümumi istiqamətləri
əvvəlki nəzarətin keçirilmə tarixi
icraçıların vəzifəsi, adı və soyadı
Sual: Hesablama Palatası tərəfindən nəzarət tədbirinin müddətinin uzadılması və ya yaradılmış yoxlama
qrupunun tərkibində dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi zərurəti yarandıqda bu proses necə həyata keçirilir?
(Çəki: 1)
aidiyyəti struktur bölməsinin rəhbəri ilə razılaşdırılmaqla bu barədə Auditor qarşısında məsələ qaldırılır

tədbirin keçirilməsinə məsul olan Auditor tərəfindən nəzarət tədbirinin keçirildiyi müddətdə
əsaslandırılmışTəhriri məruzə ilə Palatanın Sədrinə müraciət edilir
tədbirin keçirilməsinə məsul olan icraçılar tərəfindən Auditora müraciət edilir
tədbirin keçirilməsinə məsul olan nəzarətçi təfəfindən həyata keçirilir
variantların hamısı səhvdir
Sual: Hesablama Palatası tərəfindən keçirilən nəzarətdə nəzarət tədbiri hansı qaydada həyata keçirilir? (Çəki:
1)
Yoxlama qrupunun rəhbərinin göstərişi ilə
Yoxlanılan qurumun rəhbərliyinin nəzarəti altında
Nəzarətçi subyektlərin göstərişimə uyğun
Təsdiq edilmiş proqrama və işçi planına uyğun
aidiyyəti struktur bölməsinin rəhbəri ilə razılaşdırılmaqla
Sual: Hesablama Palatası tərəfindən nəzarət tədbiri keçirilən qurumun rəhbəri haqqında nə zaman akt tərtib
olunur? (Çəki: 1)
yoxlama aparmaq hüququ verən vəsiqəni təqdim etmiş yoxlama qrupunun üzvünü (cəlb edilmiş
mütəxəssisi) quruma buraxmaqdan imtina etdikdə
lazımi məlumatları vermədikdə
lazımi məlumatları verməkdən imtina etdikdə
məlumatın verilməsinigecikdirdikdə
yoxlama qrupunun rəhbəri “Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun,
Hesablama Palatasının Daxili Nizamnaməsinin və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarının
müvafiq maddələrini onun nəzərinə çatdırdıqdan sonra nəzarətə maneə olarsa
Sual: Hesablama Palatası tərəfindən nəzarət tədbirinin aparılmasında yoxlama qrupunun üzvləri diqqəti əsasən
hansı istiqamətə yönəltməlidir? Aid olmayanı qeyd edin: (Çəki: 1)
dövlət büdcəsi və büdcədənkənar dövlət fondlarının (təsisatlarının) büdcələrinin icrasına
dövlət əmlakının idarə və istifadə olunması zamanı büdcə, vergi, gömrük, bank fəaliyyətini tənzimləyən və
digər aidiyyəti qanunvericilik aktlarının və normativ sənədlərin tələblərinə əməl olunmasına
dövlət vəsaitlərindən səmərəli və qənaətlə istifadə olunub-olunmamasınınmüəyyənləşdirilməsinə, əldə
olunmuş nəticələrin müəyyən edilmiş məqsədlərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsinə
nəzarət olunan müəssisənin mənfəətinin artırılmasına
uçot-hesabat və daxili nəzarət işlərinin təşkili vəziyyətinin araşdırılmasına
Sual: Hesablama Palatası tərəfindən nəzarət tədbirinin keçirilməsi zamanı yoxlama qrupunun üzvləri tərəfindən
hansı tələblərə əməl olunmalıdır.Aid olmayanı göstərin: (Çəki: 1)
nəzarət tədbiri obyektiv və qərəzsiz aparılmalı,
nəticələr audit standartlarına uyğun olaraq əldə edilməli və toplanmış dəlillərə əsaslanmalıdır;
yoxlama qrupunun üzvləri bütün hərəkətlərində etik qaydalar üzrə müvafiq tələbləri gözləməlidirlər;
Hesablama Palatası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa müvafiq olaraq Palatanın vəzifəli
şəxsləri tərəfindən yoxlanılan qurumun operativ fəaliyyətinə müdaxilə olunmamalıdır
əldə olunan nəticələr nəzarət tədbiri başa çatana və yekunları hesabat şəklində rəcmiləşdirilənədək elan
edilməlidir
Sual: Hesablama Palatası tərəfindən nəzarət tədbirinin nəticələri üzrə tərtib olunan akta aid olmayanı göstərin:
(Çəki: 1)
Aktda nəzarət tədbirinin keçirilməsinin məqsədi, predmeti və obyekti əks olunmalıdır
Aktda nəzarət tədbirinin icrası prosesində proqrama edilmiş əlavələr və ya dəyişikliklər barədə məlumatlar
göstərilməlidir
Akt beş nüsxədən ibarət tərtib olunmalıdır
Aktın bütün səhifələri yoxlama qrupunun üzvü və yoxlanılan qurumun rəhbəri və ya onun tövsiyyəsi ilə
məsul şəxs tərəfindən imzalanmalıdır
Akta aktda istinad edilmiş sənədlərin surəti əlavə olunmalıdır
Sual: Hesablama Palatası tərəfindən nəzarət tədbiri başa çatdıqdan sonra yoxlama qrupunun rəhbəri
tərəfindən nə hazırlanmalıdır? (Çəki: 1)
Yalnız akt
Rəy

Təhriri-məruzə
Yalnız hesabat
Heç biri
Sual: Hesabat, rəy, analitik arayış və Kollegiyanın qərar layihəsinin təqdim edilməsindən sonra nəzarət
tədbirinin nəticələrinə Palatanın Kollegiya iclasında neçə gün müddətində baxılır? (Çəki: 1)
yeddi iş günü
beş iş günü
on iş günü
üç iş günü
bir həftə
Sual: Hesablama Palatası maliyyə-büdcə nəzarətinihansı formalarda həyata keçirir. (Çəki: 1)
cari və sonrakı
yalnız carı
ilkin və sonrakı
yalnız sonrakı
yalnız ilkin
Sual: İlkin və sonrakı maliyyə-büdcə nəzarətinin aparılması üzrə tədbirlərin Hesablama Palatasının iş planlarına
daxil edilməsi barədə qərarlar harada qəbul edilir. (Çəki: 1)
Hesablama Palatasının Kollegiyasının iclasında
Auditorlar Palatasının Kollegiyasının iclasında
Prezident Aparatında
Maliyyə Nazirliyinin Kollegiyasının iclasında
Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının iclasında
Sual: Hesablama Palatası tərəfindən keçirilən ilkin və sonrakı maliyyə-büdcə nəzarəti tədbirlərinin nəticələri
üzrə qəbul olunmuş qərarlar barədə hara məlumat verilir? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinə
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə
Azərbaycan Respublikasının Hesablama Palatasının Kollegiyasına
Sual: Hesablama Palatası tərəfindən audit hansı formalarda həyata keçirilə bilər? (Çəki: 1)
Kompleks
tematik
çarpaz
hamısı
heç biri

BÖLMƏ: 15
Ad

15

Suallardan

21

Maksimal faiz

21

Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək

3%

Sual: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti nə zaman yaradılmışdır?
(Çəki: 1)
9 fevral 2009-cu il
9 fevral 1994-cü il
20 iyun 1995-ci il
31 iyul 1991-ci il

9 fevral 1991-ci il
Sual: Aşağıdakılardan hansı Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti
haqqında məlumatları ifadə etmir? (Çəki: 1)
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə yaradılmışdır
09 fevral 2009-cu il tarixində 48 nömrəli Fərman ilə yaradılmışdır
müəssisələrin nizamnamə kapitalının formalaşması üzərində nəzarəti həyata keçirir
dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitlərin təyinatı üzrə səmərəli xərclənməsi üzərində dövlət maliyyə
nəzarətini həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır
«Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri haqqında» Fərman
ilə yaradılmışdır
Sual: Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin regional maliyyə müfəttişlikləri tərəfindən
aparılmalı olan nəzarət tədbirləri üzrə iş planı hansı qaydada və kim tərəfindən tərtib olunur? (Çəki: 1)
müvafiq rüb üzrə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin rəisi və ya rəisin buna səlahiyyəti
olan müavini tərəfindən
müvafiq rüb üzrə regional maliyyə müfəttişliklərin rəhbərləri tərəfindən
müvafiq il üzrə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin aidiyyəti şöbələri tərəfindən
müvafiq ay üzrə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin kargüzarlığı tərəfindən
müvafiq rüb üzrə maliyyə naziri tərəfindən
Sual: Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin regional maliyyə müfəttişlikləri tərəfindən
aparılmalı olan nəzarət tədbirləri kim tərəfindən təsdiq edilir? (Çəki: 1)
Maliyyə naziri tərəfindən təsdiq edilir
Xidmətin kargüzarlığı tərəfindən təsdiq edilir
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilir
Xidmətin aidiyyəti şöbələri ilə razılaşdırıldıqdan sonra Xidmətin rəisi və ya rəisin buna səlahiyyəti olan
müavini tərəfindən təsdiq edilir
regional maliyyə müfəttişlikləri tərəfindən təsdiq edilir
Sual: Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin regional maliyyə müfəttişlikləri apardıqları nəzarət
tədbirləri barədə hesabatı hansı qaydada təqdim edirlər (Çəki: 1)
rübdə iki dəfə
ildə iki dəfə
ayda bir dəfə növbəti rübün birinci ayının 1-dən gec olmayaraq
ildə iki dəfə növbəti rübün birinci ayının 1-dən gec olmayaraq
rübdə bir dəfə növbəti rübün birinci ayının 10-dan gec olmayaraq
Sual: Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin regional maliyyə müfəttişliklərinin işləri Xidmət
tərəfindən hansı dövr ərzində yoxlanılır? (Çəki: 1)
ayda bir dəfə
ildə iki dəfə
rübdə bir dəfə
iki ildə bir dəfədən az olmamaqla
Ildə iki dəfədən çox olmamaqla
Sual: Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin regional maliyyə müfəttişliklərinin işlərinin
yoxlanılması nəticəsi üzrə müvafiq tədbirlər görülməklə bərabər bu barədə kimə məlumat verilir? (Çəki: 1)
Milli Məclisə
Xidmətin rəisinə
Xidmətinin regional maliyyə müfəttişliklərinin rəhbərinə
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
Maliyyə Nazirliyinə
Sual: Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin təsdiq edilmiş iş planına büdcə təşkilatlarının
maliyyə fəaliyyətləri üzərində kompleks qaydada təftiş hansı müddət ərzində həyata keçirilir? (Çəki: 1)
ayda bir dəfə
rübdə bir dəfə

ildə bir dəfədən az olmamaqla
ildə iki dəfədən çox olmamaqla
iki ildə bir dəfədən çox olmamaqla
Sual: Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin təsdiq edilmiş iş planına uyğun olaraq iki ildə bir
dəfədən çox olmamaqla kompleks qaydada təftiş hansı sahələrdə həyata keçirilməlidir?Yanlış olanı seçin.
(Çəki: 1)
dövlət büdcəsinin yerli gəlirinin tərtibi üzrə yerli maliyyə orqanlarının işləri
dövlət büdcəsinin yerli xərclərinin tərtibi üzrə yerli maliyyə orqanlarının işləri
dövlət büdcəsinin yerli gəlir və xərclərinin icrası və icrasına nəzarət üzrə yerli maliyyə orqanlarının işləri
yerli maliyyə orqanların xəzinədarlığı vasitəsi ilə maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının maliyyə fəaliyyətləri
Şəxsi təsərrüfatların fəaliyyəti
Sual: Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin əmri ilə kompleks təftişlərin aparılması üçün hansı
tədbirlər həyata keçirilir? Aid olmayanı seçin: (Çəki: 1)
qrup təşkil edilir
nəzarət tədbirlərinin aparılması nəzərdə tutulmuş təşkilatların siyahısı müəyyənləşdirilir
nəzarətin hansı mütəxəssis tərəfindən yoxlanılmasını özündə əks etdirən «İş bölgüsü» tərtib olunur
«İş bölgüsü» maliyyə naziri tərəfindən təsdiq olunur
Kompleks təftişlərə Maliyyə Nazirliyinin digər struktur bölmələrindən mütəxəssislər cəlb olunur
Sual: Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin əmri ilə Kompleks nəzarət tədbirlərinin keçirilməsi
üzrə müddət neçə günədək müəyyən edilir? (Çəki: 1)
30
7
45
60
10
Sual: Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin keçirdiyi nəzarət tədbirlərinin nəticələri necə
rəsmiləşdirilir? (Çəki: 1)
aktla
rəylə
hesabatla
təqdimatla
təhriri-məruzə ilə
Sual: Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin keçirdiyi nəzarət tədbirlərinin nəticələri
rəsmiləşdirilən akt kim tərəfindən imzalanır? (Çəki: 1)
xidmətin rəisi və müəssisənini rəhbəri
nəzarət obyektinin rəhbəri və baş mühəndis
xidmətin rəisi və baş mühasib
nəzarət qrupunun üzvləri
müfəttişlər, nəzarət obyektinin rəhbəri və baş mühasib
Sual: Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin keçirdiyi nəzarət tədbirlərinin nəticələri
rəsmiləşdirilən akt neçə nüsxədən ibarət tərtib olunur və hara təqdim edilir? (Çəki: 1)
iki nüsxədən ibarət tərtib olunur, bir nüsxəsi müfəttişlərdə, digər nüsxəsi isə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət
Maliyyə Nəzarəti Xidmətinə təqdim olunur
bir nüsxədən ibarət tərtib olunur və Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinə təqdim olunur
üç nüsxədən ibarət tərtib olunur, bir nüsxəsi nəzarət obyektində saxlanılır, digər nüsxəsi isə Maliyyə
Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinə təqdim olunur, digəri isə qrup üzvlərində saxlanılır
iki nüsxədən ibarət tərtib olunur, bir nüsxəsi nəzarət olunan obyektdə saxlanılır, digər nüsxəsi isə Maliyyə
Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinə təqdim olunur
bir nüsxədən ibarət tərtib olunur və nəzarət obyektində saxlanılır
Sual: Kompleks təftişə başlamazdan əvvəl nəzarətçi nə etməlidir? (Çəki: 1)
Nəzarət tədbirlərinə hazırlaşmaq

nəzarət obyektinin pəhbərinə nəzarət tədbirinin aparılması üçün ona səlahiyyət verən sənədi təqdim edir
Yoxlama sənədləri ilə tanış olur
Kassa sənədlərini nəzarət obyektindən tələb edir
Nəzarət tədbirləri başlanılması və onların gedişi haqqında xidmətin pəhbərinə mütəmadi məlumat verir
Sual: Kompleks təftiş qrupunun üzvlərinin vəzifələrinə aid deyildir: (Çəki: 1)
Nəzarət tədbirlərinin aparılması üzrə proqramla, əvvəlki yoxlama materialları ilə, zəruri təlimat və normativ
sənədlərlə tanış olmaq.
Zərurət yarandıqda kassanı və kassa otaqlarını, anbarları və arxivləri möhürləmək.
Xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən etik normaları gözləmək.
Nəzarət tədbirlərinin nəticələrini müvafiq qaydada rəsmiləşdirmək.
Nəzarət tədbirləri ilə müəyyən edilmiş nöqsan və çatışmazlıqlar haqqında qrup rəhbərinə mütəmadi
məlumat vermək.
Sual: Kompleks təftiş qrupunun üzvlərinin hüquqlarına daxil deyildir: (Çəki: 1)
Maddi dəyərlilərin inventarlaşdırılmasını keçirmək.
Təftişin gedişində yaranan suallar üzrə zəruri arayışlar tələb etmək.
Pul sənədləri, nəğd pul məbləğlərini qiymətli kağızları və maddi dəyərliləri yoxlamaq.
Aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması məqsədilə nəzarət obyektlərinin rəhbərlərinə
təkliflər vermək.
Nəzarət tədbirlərinin nəticələrini müvafiq qaydada rəsmiləşdirmək.
Sual: Qrup tərəfindən kompleks təftişə hazırlıq dövründə hansı işlər görülür? (Çəki: 1)
Kompleks təftiş zamanı əhatə edilməli sahələri və sualları özündə əks etdirən proqram hazırlanır.
Təftişin gedişində aşkar olan nöqsanları əks etdirən “Aralıq akt”lar tərtib edilir.
Təftişin nəticələri ümumiləşdirilir.
Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidməti təftiş qrupu yaradır.
Təftişin gedişində baş verən nöqsanlar haqda rəhbərliyə məlumat verilir
Sual: Büdcə təşkilatları üzrə nəzarət tədbirlərinin təyin edilməsi və onların müddətlərinin artırılması kim
tərədfindən həyata keçirilir? (Çəki: 1)
Maliyyə naziri və ya onun müavini tərəfindən.
Qrupun rəhbəri və ya onun müavini tərəfindən;
Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin rəisi və ya onun müavini tərəfindən;
Nəzarət obyektinin rəhbəri və ya onun müavini tərəfindən.
Nəzarət tədbirinin müddəti dəyişdirilə bilməz.
Sual: Yekun sənədlərin onları tərtib etmək üçün lazım olan ilkin sənədlərlə tutuşdurulması necə adlanır? (Çəki:
1)
Sənədlərin oxunması.
Sənədlərin üzləşdirilməsi.
Çarpaz yoxlama.
Yazılı qaydada sorğu.
Cavabların hamısı doğrudur
Sual: Maliyyə nəzarəti tədbirinin yekun aktı kimlər tərəfindən imzalanır? (Çəki: 1)
Müfəttişlər, nəzarət obyektinin rəhbəri, bələdiyyə üzvü
Müfəttiş, nəzarət obyektinin baş mühasibi; bələdiyyə üzvü
Müfəttişlər, nəzarət obyektinin rəhbəri və baş mühasibi.
Maliyyə Nəzarəti Xidmətinin rəisi, təftiş qrupunun rəhbəri, müfəttişlər
Təftiş qrupunun rəhbəri, müfəttişlər, nəzarət obyektinin nümayəndəsi

